
Інформація для вступників на факультет біології та лісового 

господарства 

 

КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ  

Бувають, фактично, двох видів: 

- НЕБЮДЖЕТНІ – передбачено відсутність державного замовлення, а 

вступ здійснюється лише на платну форму. Сюди варто подавати заяву, 

якщо Ви свідомо плануєте навчатися на платній формі, не складали 

НМТ2022/ЗНО2019-21рр. Можна подати до 20 заяв на різні освітні 

програми. 

Виняток становлять лише вступники на базі молодшого спеціаліста 

(молодшого бакалавра), які вступають на скорочений термін 

навчання – для них обов’язковими навіть на платну форму є 

сертифікати з Української мови та будь-якого іншого предмета. 

- ФІКСОВАНІ/ВІДКРИТІ – передбачено державні місця. Вступ за цими 

конкурсними пропозиціями здійснюється лише не основі НМТ2022 чи 

ЗНО 2019-21 рр. Можна подати лише 5 заяв на різні освітні програми.  

Для вступників, які мають сертифікати ЗНО 2019-21 рр. і вступають 

на базі атестата про повну загальну середню освіту необхідними 

предметами для вступу на державну форму є:  

- Українська мова, біологія та будь-який третій предмет на 

спеціальності Біологія (Біологія), Біологія (Лабораторна 

діагностика), Середня освіта (Біологія, природознавство, 

здоров’я людини) та Середня освіта (Природничі науки) 

- Українська мова, математика та будь-який третій предмет 

на спеціальність Лісове господарство (Лісове господарство). 

Для вступників, які мають сертифікати ЗНО 2019-21 рр. і вступають 

на базі диплома молодшого спеціаліста необхідними предметами для 

вступу на державну форму є:  

- Українська мова і математика. 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Документ, що є обов’язковим до подання під час вступу до ЗВО на будь-

яку форму навчання.  

Зразок мотиваційного листа, вимоги до його оцінювання та рекомендації 

щодо написання можна знайти за посиланням: 

https://vstup.vnu.edu.ua/motyvatsiynyy-lyst/ 

 

 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАЯВ 

При подачі заяв на освітній ступінь Бакалавр на відкриті/фіксовані 

конкурсні пропозиції (тобто на місця державного бюджету) кожній заяві з 5 

можливих присвоюється певний пріоритет (номер), який відображає найбільш 

бажану вступником (номер 1) та найменш бажану (номер 5) конкурсну 

https://vstup.vnu.edu.ua/motyvatsiynyy-lyst/


пропозицію, за якою він хотів би навчатися. Ці значення використовуються 

МОН для здійснення широкого конкурсу і розподілу державних місць. 

Особливістю 1 і 2 пріоритету заяви вступника є те, що якщо він вказаний 

для спеціальностей 205 Лісове господарство, 014.05 Середня освіта (Біологія 

та природознавство), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), то до таких 

заяв застосовується галузевий коефіцієнт, який дає змогу збільшити 

конкурсний бал на 1,02 

 

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ  

Для вступників на освітній ступінь Бакалавр: 

на базі повної загальної середньої освіти  

 

Конкурсна пропозиція Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Біологія (Біологія) 6 0 

Біологія (Лабораторна діагностика) 4 0 

Середня освіта (Біологія, природознавство, 

здоров’я людини) 

23 0 

Середня освіта (Природничі науки) 8 0 

Лісове господарство (Лісове господарство) 14 0 

 

на базі диплома молодшого спеціаліста  

 

Конкурсна пропозиція Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Біологія (Лабораторна діагностика) 5 0 

Середня освіта (Біологія, природознавство, 

здоров’я людини) 

5 0 

Середня освіта (Природничі науки) 0 12 

Лісове господарство (Лісове господарство) 5 5 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ НА ВСТУП 

У 2022 році усі заяви за освітніми ступенями Бакалавр і Магістр 

подаються за допомогою електронного ресурсу VSTUP.EDBO.GOV.UA 

Виняток становлять лише ті вступники, які не мають технічної 

можливості створити кабінет вступника (помилки під час створення на зразок 

представленої нижче).  



 
Або у разі подання документа про повну загальну середнє освіту (далі – 

ПЗСО), виданого до запровадження фотополімерних технологій їх 

виготовлення (формат – «книжка», виданий – орієнтовно до 2000 р.); 

Вони подають заяву на вступ у паперовій формі у Приймальній 

комісії ЗВО. 

 

При подачі заяв ОБОВ’ЯЗКОВО перевірте, чи завантажили Ви текст 

мотиваційного листа (Сtrl+C, Ctrl+V) у відповідне поле та вибрали предмети 

НМТ/ЗНО у відповідній формі: 

 


