
Етапи вступної кампанії 
 

На основі базової загальної середньої освіти (після 9 класу) – денна форма навчання: 
 

Початок вступної 

кампанії 

 

 

1 липня 2019 

Закінчення вступної 

кампанії 

 

 

18.00 13 липня 2019 

Вступні іспити 

 

 

 

з 14 по 21 липня 2019 

Зарахування 

 
не пізніше 18.00  

29 липня 2019 – бюджетна форма навчання 

не пізніше 1 серпня 2019 -  контрактна 

форма навчання 
 

На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу) – денна форма навчання: 
 

Реєстрація електронних 

кабінетів вступника, 

завантаження необхідних 

документів 

 

1 липня 2019 

Початок прийому 

документів 

 

 

10 липня 2019 

Закінчення прийому 

документів 

 

 

18.00 29 липня 2019 

Зарахування 

 

 

не пізніше 12.00 

6 серпня 2019 

 

На основі ОКР «Кваліфікований робітник» – денна форма навчання: 
 

Початок прийому 

документів 

 

10 липня 2019 

Закінчення прийому 

документів 

 

7 серпня 2019 

Вступні іспити 

 

 

з 7 по 12 серпня 2019 

Зарахування 

 

 

15 серпня 2019 

Контрактна форма навчання ОКР «Молодший спеціаліст» (на усі спеціальності) – 7200грн. в рік 

Перелік спеціальностей: 
051 Економіка 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

101 Екологія 

123 Комп’ютерна інженерія 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

206 Садово-паркове господарство 

208 Агроінженерія 

274 Автомобільний транспорт 
 

http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/695-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsiv-za-spetsialnistiu-051-ekonomika.html
http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/692-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsiv-za-spetsialnist-071-oblik-i-opodatkuvannia.html
http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/694-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsiv-za-spetsialnistiu-072-finansy-bankivska-sprava-ta-strakhuvannia.html
http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/693-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsiv-za-spetsialnistiu-076-pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist.html
http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/696-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsiv-101-ekolohiia.html
http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/691-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsiv-haluzi-znan-informatsiini-tekhnolohii.html
http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/690-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsiv-za-spetsialnistiu-141-elektroenerhetyka-elektrotekhnika-ta-elektromekhanika.html
http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/698-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsia-za-spetsialnistiu-206-sadovo-parkove-hospodarstvo.html
http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/697-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsia-za-spetsialnistiu-208-ahroinzheneriia.html
http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/716-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsia-274-avtomobilnyi-transport.html


Етапи вступної кампанії 

 

На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу) – заочна форма навчання: 
 

Реєстрація електронних 

кабінетів вступника, 

завантаження необхідних 

документів 

 

 

1 липня 2019 

Початок прийому 

документів 

 

 

 

1 серпня 2019 

Закінчення прийому 

документів 

 

 

 

30 серпня 2019 

Зарахування 

 

 

 

15 вересня 2019 

 

На основі ОКР «Кваліфікований робітник» – заочна форма навчання: 
 

Початок прийому 

документів 

 

 

 

1 серпня 2019 

Закінчення прийому 

документів 

 

 

30 серпня 2019 

Вступні іспити 

 

 

 

з 1 по 6 вересня 2019 

Зарахування 

 

 

 

15 вересня 2019 

 

Контрактна форма навчання ОКР «Молодший спеціаліст» - заочна форма навчання (на усі 

спеціальності) – 5000грн. в рік 

 

Перелік спеціальностей: 
101 Екологія 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

208 Агроінженерія 

http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/696-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsiv-101-ekolohiia.html
http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/690-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsiv-za-spetsialnistiu-141-elektroenerhetyka-elektrotekhnika-ta-elektromekhanika.html
http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/697-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsia-za-spetsialnistiu-208-ahroinzheneriia.html


Етапи вступної кампанії (ОС «Бакалавр») - денна форма навчання 

 

На основі ОКР «Молодший спеціаліст»: 
 

Початок прийому 

документів 

 

 

 

10 липня 2019 

Закінчення прийому 

документів 

 

 

 

18.00 22 липня 2019 

Вступні іспити 

 

 

 

з 23 по 30 липня 2019 

Зарахування 

 

 

 

5 серпня 2019 

 

Контрактна форма навчання ОС «Бакалавр» - денна форма навчання (на усі спеціальності) – 

8500грн. в рік 

 

Перелік спеціальностей: 

 
274 Автомобільний транспорт 

 

http://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/usi-novyny/45-%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83/697-zahalna-informatsiia-pro-pidhotovku-fakhivtsia-za-spetsialnistiu-208-ahroinzheneriia.html

