
 
Прийом на навчання за спеціальністю 181 «Харчові технології» для 

здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном 

навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.  
 
 

БАКАЛАВР на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 

(бюджетна і небюджетна пропозиції) 

Спеціальність 
Перелік вступних випробувань 

Споріднена спеціальність Неспоріднена спеціальність 

181 Харчові технології 

1. Сертифікат ЗНО з української мови та 

літератури 2017 р., 2018, 2019 або 2020 р. 

2.Фахове вступне випробування. 

1. Сертифікат ЗНО з української мови та 

літератури 2017 р., 2018, 2019 або 2020 р. 

2. Додаткове фахове вступне 

випробування.  

3. Фахове вступне випробування. 

 

 Для вступу на навчання за спеціальністю 181 «Харчові технології» для 

здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста конкурсний бал (КБ) розраховується за такою 

формулою:  
 КБ = П1 + П2,  
де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів  

з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів); 
 

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів). Фахове вступне випробування проводиться в Уманському НУС у формі 

комп’ютерного тестування. 

Додаткове фахове вступне випробування передбачене для вступників, що 

здобули ОКР молодшого спеціаліста за іншою (неспорідненою в межах галузі 

знань) спеціальністю й проводиться в Уманському НУС у формі 

комп’ютерного тестування, має кваліфікаційний характер та передує фаховому 

вступному випробуванню. Додаткове фахове вступне випробування 

оцінюється за двобальною шкалою – «склав»/«не склав» і його результати при 

обчисленні конкурсного балу для конкурсного відбору осіб при прийомі на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра не враховуються. У випадку, якщо 

вступник не склав додаткове фахове вступне випробування, він не 

допускається до складання фахового вступного випробування і втрачає право 

брати учать у конкурсному відборі. 

 
 Етапи вступної кампанії  Денна / заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів     13 липня; 

Закінчення прийому заяв та документів 
 

о 18 
00 

год. 22 липня;    

Строки проведення фахових вступних з 23 до 30 липня; 

випробувань                 

Надання   рекомендацій   до   зарахування   та - на місця державного замовлення не 

оприлюднення списку рекомендованих пізніше 18 
00 

год. 05 серпня;    

вступників     - на місця за кошти фізичних та/або 
     

юридичних осіб не пізніше 18 
00 

год. 10       

         серпня; 
Виконання вступниками вимог Правил прийому - на місця державного замовлення до 
для зарахування    18 00 год. 7 серпня; 



    

     - за кошти фізичних та/або юридичних 
     

осіб до 18 
00 

 год. 12 серпня;        

Зарахування вступників   - на місця державного замовлення – не 
     

пізніше 12 
00 

год. 10 серпня;       

     - за кошти фізичних та/або юридичних 

     осіб – не пізніше 13 серпня. 

  


