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ЗМІСТ 

 

 Сторінка Сайт 

Вступ на 1-ий курс до університету на основі повної загальної 

середньої освіти 
3 

Перейти 

Вступ у магістратуру 4 Перейти 

Вступ на старші курси, на основі диплома молодшого 

спеціаліста, фахово молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра 

5 

Перейти 

Вступ на «другу вищу» освіту 6 Перейти 

Вступ на кафедру військової підготовки 7 Перейти 

Вступ у аспірантуру (для здобуття освітньо-наукового рівня 

доктора філософії) 
8 

Перейти 

Контакти 119 Перейти 

 

  

https://admission.pnu.edu.ua/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-1/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d1%83-%d0%bc/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bd%d0%b0/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d1%89%d0%be/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-2021-%d1%80%d1%96%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%96%d1%97-phd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba-2021/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
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ВСТУП НА 1-ИЙ КУРС ДО УНІВЕРСИТЕТУ  

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

 Сторінка Посилання на сайт 

Акредитовані освітні програми (спеціальності) 9 Перейти 

Вартість навчання (для вступників 2021 року) 17 Перейти 

Додаткові бали до сертифікатів ЗНО 25  

Другий етап вступу (вересень, 2022 р.) 28 Перейти 

Електронний кабінет вступника 32 Перейти 

Конкурсний бал (розрахунок), величина 34  

Медична довідка для вступників 38  

Мінімальний конкурсний бал 34  

Перелік документів для вступу 39 Перейти 

Перелік сертифікатів ЗНО 43 Перейти 

Перелік спеціальностей (освітніх програм) 43 Перейти 

Підготовчі курси для вступників 84 Перейти 

Підібрати спеціальність за наявними ЗНО 87 Перейти 

Пільгові категорії вступників 121 Перейти 

Спеціальності, яким надається особлива підтримка 34 Перейти 

Творчий конкурс: підготовка (вимоги) 97 Перейти 

Творчий конкурс: розклад проведення 98 Перейти 

Терміни вступної кампанії 88 Перейти 

Терміни навчання 43 Перейти 

Форма навчання (денна, заочна) 43 Перейти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-10.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/08/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8_408.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd/
https://www.youtube.com/watch?v=EpC5pDNHZ8s
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82/
https://admission.pnu.edu.ua/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%96%d0%b2-2021-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-4/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-1-2022.pdf
https://ipodp.pnu.edu.ua/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86/
https://admission.pnu.edu.ua/specialty-selection/
https://vstup.edbo.gov.ua/files/Perelik_pilgovih_kategorij_ta_dokumenti_do_nih.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/bachelor/
https://admission.pnu.edu.ua/bachelor/
https://admission.pnu.edu.ua/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-1-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-1-2022.pdf
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ВСТУП У МАГІСТРАТУРУ 

 
 Сторінка Посилання на сайт 

Акредитовані освітні програми (спеціальності) 13 Перейти 

Вартість навчання 20 Перейти 

Вступні випробування: тести і підготовка 108 Перейти 

Вступні випробування: розклад 108 Перейти 

Додаткові бали вступникам 26  

Другий етап вступу (вересень 2022) 30 Перейти 

Електронний кабінет вступника 107 Перейти 

ЄФВВ – перелік спеціальностей  101 Перейти 

ЄВІ, ЄФВВ: реєстрація 104 Перейти 

ЄВІ, ЄФВВ: терміни проведення 105 Перейти 

ЄВІ, ЄФВВ: підготовка, додаткова інформація 106 Перейти 

Конкурсний бал: розрахунок, величина 35  

Перелік документів для вступу 39 Перейти 

Перелік вимог до вступу 68 Перейти 

Пільгові категорії вступників 121  

Підготовчі курси для вступників 85 Перейти 

Терміни вступної кампанії 91 Перейти 

Терміни навчання 68 Перейти 

Медична довідка для вступників 38  

Форма навчання (денна, заочна) 68 Перейти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-10.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/06/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c/
https://admission.pnu.edu.ua/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd-3/
https://www.youtube.com/watch?v=EpC5pDNHZ8s&feature=youtu.be
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/%D1%94%D1%84%D0%B2%D0%B2-2022_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.png
https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/
https://testportal.gov.ua/materialy-yevi-yefvv/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-3-2020.pdf
https://ipodp.pnu.edu.ua/%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%87%d1%96-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/
https://admission.pnu.edu.ua/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd-3/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-1-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-1-2022.pdf
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ВСТУП НА СТАРШІ КУРСИ: 

 на основі диплома молодшого спеціаліста, фахово молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра 

 

 Сторінка Посилання на сайт 

Акредитовані освітні програми (спеціальності) 9 Перейти 
Вартість навчання 17 Перейти 

Вступні випробування: підготовка, тести, розклад 109 Перейти 

Другий етап вступу (вересень 2022) 29 Перейти 

Електронний кабінет вступника 111 Перейти 

Конкурсний бал, розрахунок, величина 36  

Медична довідка для вступників 38  

Перелік факультетів 51 Перейти 

Перелік спеціальностей (освітніх програм) 51 Перейти 

Перелік сертифікатів ЗНО 51 Перейти 

Перелік документів для вступу 39 Перейти 

Пільгові категорії вступників 121  

Підготовчі курси для вступників 84 Перейти 

Терміни вступної кампанії 92 Перейти 

Терміни навчання 51 Перейти 

Творчий конкурс (фаховий іспит): підготовка (вимоги) 99 Перейти 

Творчий конкурс (фаховий іспит): розклад проведення 100 Перейти 

Форма навчання (денна, заочна) 51 Перейти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-10.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/08/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8_408.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%bc/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%bc/
https://www.youtube.com/watch?v=EpC5pDNHZ8s&feature=youtu.be
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82/
https://ipodp.pnu.edu.ua/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%bc/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%bc/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%bc/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-2022.pdf
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ВСТУП НА «ДРУГУ ВИЩУ» ОСВІТУ 

 
 Сторінка Посилання на сайт 

Акредитовані освітні програми (спеціальності) 9 Перейти 

Вартість навчання 17 Перейти 

Вимоги до вступу на ОР бакалавра: вступні 

випробування  
80 

Перейти 

Вимоги до вступу на ОР магістра: вступні 

випробування 
68 

Перейти 

Вступні випробування на ОР бакалавра: підготовка, 

тести, розклад 
111 

Перейти 

Вступні випробування на ОР магістра: підготовка, 

тести 
108 

Перейти 

Вступні випробування на ОР магістра: розклад 108 Перейти 

Другий етап вступу (вересень 2022) 31 Перейти 

Електронний кабінет вступника (для вступників на ОР 

магістра) 
107 

Перейти 

Загальна інформація 114 Перейти 

Конкурсний бал: розрахунок 37  

Медична довідка для вступників 38  

Перелік спеціальностей (освітніх програм) 80 Перейти 

Перелік документів для вступу 39 Перейти 

Терміни вступної кампанії 93 Перейти 

Терміни навчання 80 Перейти 

Творчий конкурс: підготовка (вимоги) 101 Перейти 

Форма навчання (денна, заочна) 80 Перейти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-10.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/08/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8_408.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-3-2020.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd/
https://www.youtube.com/watch?v=EpC5pDNHZ8s&feature=youtu.be
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d1%89%d0%be/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
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ВСТУП НА КАФЕДРУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
 Сторінка Посилання на сайт 

Перелік спеціальностей кафедри військової підготовки 115 Перейти 

Перелік документів для вступу 42 Перейти 

Терміни вступної кампанії 94 Перейти 

Вартість навчання (для вступників 2021 року) 115 Перейти 

Терміни навчання 115 Перейти 

Вступні іспити: підготовка, вимоги, розклад 115 Перейти 

Медична довідка для вступників 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-9-%D0%9F%D0%9F-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%92%D0%9F-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%83-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-2021-%d1%80%d1%96%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-2021-%d1%80%d1%96%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-9-%D0%9F%D0%9F-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%92%D0%9F-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-2021-%d1%80%d1%96%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83/
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ВСТУП У АСПІРАНТУРУ  

(для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії) 

 
 Сторінка Посилання на сайт 

Перелік спеціальностей (освітніх програм) 116 Перейти 

Перелік документів для вступу 41 Перейти 

Терміни вступної кампанії 95 Перейти 

Вартість навчання 23 Перейти 

Терміни навчання 116 Перейти 

Вступні іспити: підготовка, розклад 118 Перейти 

Медична довідка 38  

Форма навчання (денна, заочна) 116 Перейти 

Акредитовані освітні програми (спеціальності) 16 Перейти 

 

 

  

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-8-%D0%9F%D0%9F-PhD-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%96%d1%97-phd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba-2021/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%96%d1%97-phd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba-2021/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-8-%D0%9F%D0%9F-PhD-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%96%d1%97-phd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba-2021/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-8-%D0%9F%D0%9F-PhD-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-10.pdf
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АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

 

Освітній рівень бакалавра 

 

Спеціальність Спеціалізація Освітня програма 

код назва код назва назва 
Дата 

закінчення 
дії 

012 Дошкільна освіта     дошкільна освіта 23.07.2025 

013 Початкова освіта     початкова освіта 14.05.2025 

014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література 
середня освіта (українська мова і 
література) 

26.06.2025 

014 Середня освіта 014.02 
Мова і література 
(англійська) 

середня освіта (англійська мова і 
література) 

14.05.2025 

014 Середня освіта 014.021 Англійська мова і література 
середня освіта (англійська мова і 
література) 

14.05.2025 

014 Середня освіта 014.02 Мова і література (німецька) 
середня освіта (німецька мова і 
література) 

14.05.2025 

014 Середня освіта 014.022 Німецька мова і література 
середня освіта (німецька мова і 
література) 

14.05.2025 

014 Середня освіта 014.02 Мова і література (польська) 
середня освіта (польська мова та 
література) 

01.07.2026 

014 Середня освіта 014.028 Польська мова і література 
середня освіта (польська мова та 
література) 

01.07.2026 

014 Середня освіта 014.03 Історія середня освіта (історія) 23.07.2025 

014 Середня освіта 014.04 Математика середня освіта (математика) 23.07.2025 

014 Середня освіта 014.04 Математика 
середня освіта (математика, 
Інформатика) 

  

014 Середня освіта 014.05 Біологія та здоров’я людини 
середня освіта (біологія та здоров’я 
людини) 

01.07.2026 

014 Середня освіта 014.06 Хімія середня освіта (хімія) 01.07.2026 

014 Середня освіта 014.07 Географія середня освіта (географія) 23.07.2025 

014 Середня освіта 014.08 Фізика середня освіта (фізика) 01.07.2026 

014 Середня освіта 014.08 Фізика середня освіта (фізика та математика)   

014 Середня освіта 014.09 Інформатика середня освіта (інформатика) 01.07.2027 

014 Середня освіта 014.09 Інформатика 
середня освіта (інформатика. 
Англійська мова) 

01.07.2027 

014 Середня освіта 014.11 Фізична культура середня освіта (фізична культура) 01.07.2027 

014 Середня освіта 014.12 Образотворче мистецтво 
середня освіта (образотворче 
мистецтво) 

01.07.2026 

014 Середня освіта 014.13 Музичне мистецтво середня освіта (музичне мистецтво) 01.07.2026 

014 Середня освіта 014.00 
Валеологія, основи здоров’я 
людини, безпека 
життєдіяльності 

середня освіта (основи здоров`я, 
валеологія) 

01.07.2024 

016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія спеціальна освіта 01.07.2027 

017 
Фізична культура і 
спорт 

    фізична культура і спорт 01.07.2027 

022 Дизайн 022.01 Графічний дизайн графічний дизайн 14.05.2025 
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022 Дизайн 022.02 Дизайн одягу (взуття) дизайн одягу 26.05.2025 

022 Дизайн 022.03 Дизайн середовища дизайн середовища 14.05.2025 

023 

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація 

    образотворче мистецтво 16.06.2025 

023 

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація 

    декоративно-прикладне мистецтво 16.06.2025 

023 

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація 

    реставрація творів мистецтва 16.06.2025 

024 Хореографія     хореографія 14.05.2025 

025 Музичне мистецтво     музичне мистецтво   

025 Музичне мистецтво     
сольний спів 
інструментально-виконавське 
мистецтво 

  

026 Сценічне мистецтво     сценічне мистецтво 01.07.2027 

028 
Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності 

    
менеджмент соціокультурної 
діяльності 

01.07.2024 

032 Історія та археологія     історія та археологія 14.05.2025 

033 Філософія     філософія 01.07.2027 

035 Філологія 035.01 українська мова та література українська мова і література 14.05.2025 

035 Філологія 035.033 
слов'янські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - польська 

польська мова і література 14.05.2025 

035 Філологія 035.033 
слов'янські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - польська 

Польська мова і література та 
англійська мова 

  

035 Філологія 035.038 
слов'янські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - чеська 

чеська мова і література 14.05.2025 

035 Філологія 035.041 
германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - англійська 

англійська мова і література 14.05.2025 

035 Філологія 035.043 
германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - німецька 

німецька мова і література 14.05.2025 

035 Філологія 035.055 
романські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 
французька 

французька мова і література 14.05.2025 

051 Економіка     економіка 14.05.2025 

051 Економіка     економічна кібернетика   

052 Політологія     політологія 01.07.2025 

052 Політологія     політологія. Національна безпека 01.07.2025 

053 Психологія     психологія 26.06.2025 

053 Психологія     реабілітаційна психологія   
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053 Психологія     
дитяча психологія та психологічна 
практика 

01.07.2026 

061 Журналістика     журналістика 01.07.2023 

071 Облік і оподаткування     облік і оподаткування 01.07.2026 

072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 

    
фінанси, банківська справа та 
страхування 

01.07.2026 

073 Менеджмент     
менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності 

01.07.2026 

073 Менеджмент     
менеджмент організацій і 
адміністрування 

01.07.2026 

073 Менеджмент     управління міжнародним бізнесом   

075 Маркетинг     маркетинг 01.07.2026 

076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

    
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

01.07.2026 

081 Право     право 14.05.2025 

081 Право     міжнародне і європейське право   

091 Біологія     біологія 01.07.2026 

091 Біологія     біологія та лабораторна діагностика 01.07.2026 

091 Біологія     біохімія 01.07.2026 

091 Біологія     
біохімія, біотехнологія та методологія 
біологічних досліджень 

01.07.2026 

091 Біологія     
лабораторна діагностика біологічних 
систем 

01.07.2026 

091 Біологія     лабораторна діагностика 01.07.2023 

101 Екологія     екологія 01.07.2022 

102 Хімія     хімія 01.07.2026 

103 Науки про Землю     науки про Землю 01.07.2026 

104 Фізика та астрономія     фізика та астрономія 01.07.2026 

104 Фізика та астрономія     комп`ютерна фізика   

105 
Прикладна фізика та 
наноматеріали 

    
матеріали та системи відновлюваної 
енергетики 

01.07.2026 

105 
Прикладна фізика та 
наноматеріали 

    медична фізика 01.07.2026 

105 
Прикладна фізика та 
наноматеріали 

    прикладна фізика та наноматеріали 01.07.2026 

106 Географія     географія 01.07.2026 

111 Математика     математика 01.07.2026 

111 Математика     математика комп`ютерних технологій   

112 Статистика     статистика 01.07.2024 

112 Статистика     
комп`ютерна аналітика процесів та 
інформації 

01.07.2024 

113 Прикладна математика     прикладна математика 01.07.2022 

113 Прикладна математика     
комп`ютерне моделювання та 
технології програмування 

01.07.2022 

121 
Інженерія програмного 
забезпечення 

    інженерія програмного забезпечення 01.07.2024 

122 Комп'ютерні науки     комп'ютерні науки 01.07.2027 

123 Комп’ютерна інженерія     комп’ютерна інженерія 01.07.2026 
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126 
Інформаційні системи 
та технології 

    інформаційні системи та технології 01.07.2026 

171 Електроніка     
комп`ютерне проектування 
інтегральних схем 

  

201 Агрономія     агрономія 01.07.2025 

205 Лісове господарство     лісове господарство 27.04.2022 

227 
Фізична терапія, 
ерготерапія 

    фізична терапія, ерготерапія 01.07.2024 

231 Соціальна робота     соціальна педагогіка 01.07.2022 

231 Соціальна робота     
соціальна педагогіка. дошкільна 
освіта 

01.07.2022 

231 Соціальна робота     соціальна робота 01.07.2022 

241 
Готельно-ресторанна 
справа 

    готельно-ресторанна справа 01.07.2028 

242 Туризм     туризм 01.07.2029 

281 
Публічне управління та 
адміністрування 

    
публічне управління та 
адміністрування 

  

291 
Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 

    
міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

01.07.2023 

292 
Міжнародні економічні 
відносини 

    міжнародні економічні відносини 01.07.2026 
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АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

Освітній рівень магістра 

 

Спеціальність Спеціалізація Освітня програма 

код назва код назва назва 
Дата 

закінчення 
дії 

011 
Освітні, педагогічні 
науки 

    освітні, педагогічні науки 01.07.2027 

012 Дошкільна освіта     дошкільна освіта 01.07.2024 

013 Початкова освіта     початкова освіта 01.07.2024 

014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література 
середня освіта (українська мова і 
література) 

01.07.2026 

014 Середня освіта 014.03 Історія середня освіта (історія) 01.07.2024 

014 Середня освіта 014.04 Математика середня освіта (математика) 23.12.2024 

014 Середня освіта 014.05 Біологія та здоров`я людини 
середня освіта (біологія та здоров`я 
людини) 

01.07.2026 

014 Середня освіта 014.07 Географія середня освіта (географія) 01.07.2027 

014 Середня освіта 014.08 Фізика середня освіта (фізика) 01.07.2024 

014 Середня освіта 014.09 Інформатика середня освіта (інформатика) 01.07.2022 

014 Середня освіта 014.11 Фізична культура середня освіта (фізична культура) 01.07.2022 

014 Середня освіта 014.12 Образотворче мистецтво 
середня освіта (образотворче 
мистецтво) 

01.07.2026 

014 Середня освіта 014.13 Музичне мистецтво середня освіта (музичне мистецтво) 01.07.2026 

014 Середня освіта 014.15 Природничі науки середня освіта (природничі науки) 23.12.2024 

017 
Фізична культура і 
спорт 

    фізична культура і спорт 01.07.2022 

022 Дизайн 022.03 Дизайн середовища дизайн 23.12.2024 

022 Дизайн 022.03 Дизайн середовища дизайн середовища 01.07.2026 

023 

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація 

    декоративно-прикладне мистецтво 01.07.2024 

023 

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація 

    образотворче мистецтво 01.07.2024 

025 Музичне мистецтво     музичне мистецтво 01.07.2024 

032 Історія та археологія     історія та археологія 01.07.2024 

032 Історія та археологія     етнологія 01.07.2024 

033 Філософія     філософія 01.07.2022 

035 Філологія 035.01 українська мова та література українська мова і література 23.12.2024 

035 Філологія 035.033 
слов’янські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - польська 

польська мова і література 23.12.2024 
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035 Філологія 035.041 
германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - англійська 

англійська мова і література 13.01.2025 

035 Філологія 035.043 
германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - німецька 

німецька мова і література 13.01.2025 

035 Філологія 035.055 
романські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 
французька 

французька мова і література 13.01.2025 

051 Економіка     економічна кібернетика 23.12.2024 

051 Економіка     прикладна економіка 23.12.2024 

052 Політологія     політологія 01.07.2027 

053 Психологія     психологія 01.07.2024 

053 Психологія     організаційна психологія 23.12.2024 

053 Психологія     клінічна та реабілітаційна психологія 01.07.2026 

054 Соціологія     соціологія 01.07.2024 

061 Журналістика     журналістика та медіакомунікація 23.12.2024 

071 Облік і оподаткування     облік і оподаткування 01.07.2026 

072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 

    
фінанси, банківська справа та 
страхування 

01.07.2026 

073 Менеджмент     бізнес-адміністрування 01.07.2022 

073 Менеджмент     
менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності 

01.07.2022 

073 Менеджмент     
менеджмент організацій і 
адміністрування 

01.07.2022 

073 Менеджмент     управління міжнародним бізнесом 01.07.2022 

073 Менеджмент     управління навчальним закладом 01.07.2022 

075 Маркетинг     маркетинг   

081 Право     право 01.07.2024 

091 Біологія     біологія 01.07.2026 

091 Біологія     біохімія 01.07.2026 

091 Біологія     лабораторна діагностика 01.07.2026 

091 Біологія     
лабораторна діагностика біологічних 
систем 

01.07.2026 

101 Екологія     екологія 01.07.2027 

102 Хімія     хімія 01.07.2026 

103 Науки про Землю     науки про Землю 01.07.2022 

104 Фізика та астрономія     фізика та астрономія 01.07.2024 

105 
Прикладна фізика та 
наноматеріали 

    прикладна фізика та наноматеріали 01.07.2026 

106 Географія     географія 01.07.2024 

111 Математика     актуарна та фінансова математика 01.07.2024 

111 Математика     математика комп`ютерних технологій 01.07.2024 

112 Статистика     прикладна та теоретична статистика 01.07.2026 

113 Прикладна математика     прикладна математика 01.07.2027 

121 
Інженерія програмного 
забезпечення 

    
якість та безпека програмного 
забезпечення 

01.07.2026 
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122 Комп'ютерні науки     комп'ютерні науки 01.07.2023 

123 Комп’ютерна інженерія     комп’ютерна інженерія 01.07.2027 

171 Електроніка     автомобільна електроніка   

201 Агрономія     агрономія 26.01.2022 

205 Лісове господарство     лісове господарство   

227 
Фізична терапія, 
ерготерапія 

227.01 Фізична терапія фізична терапія, ерготерапія 01.07.2024 

231 Соціальна робота     соціальна педагогіка 01.07.2022 

241 
Готельно-ресторанна 
справа 

    курортна справа 01.07.2024 

242 Туризм     туризмознавство 01.07.2024 

291 
Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 

    
міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

01.07.2023 

292 
Міжнародні економічні 
відносини 

    міжнародні економічні відносини 01.07.2024 
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АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

Освітньо-науковий рівень доктора філософії 

(аспірантура) 

 

Спеціальність Спеціалізація 

Освітня програма 
  
  
  

код назва код назва назва 
Дата 

закінчення 
дії 

011 Освітні, педагогічні науки     освітні, педагогічні науки   

011 Освітні, педагогічні науки     науки про освіту   

014 
Середня освіта 

014.01 
Українська мова і 
література 

середня освіта (українська мова і 
література) 

  

015 Професійна освіта 

    

Нові педагогічні та інформаційні технології 
в системі професійної підготовки майбутніх 
педагогів 

  

017 Фізична культура і спорт     фізична культура і спорт   

023 
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація     

Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 

  

025 Музичне мистецтво     музичне мистецтво 01.07.2027 

032 Історія та археологія     історія та археологія 01.07.2027 

033 Філософія     філософія   

034 Культорологія     культорологія 01.07.2027 

035 Філологія     філологія   

051 Економіка     економіка   

052 Політологія     політологія 01.07.2027 

053 Психологія     психологія   

074 
Публічне управління та 
адміністрування 

    Публічне управління та адміністрування   

081 Право     право 01.07.2027 

091 Біологія     біологія   

102 Хімія     хімія 01.07.2027 

104 Фізика та астрономія     фізика та астрономія   

105 
Прикладна фізика та 
наноматеріали 

    прикладна фізика та наноматеріали   

111 Математика     математика 01.07.2027 

132 Матеріалознавство     Матеріалознавство   

171 Електроніка     Електроніка   

201 Агрономія     агрономія   

205 Лісове господарство     лісове господарство   

227 Фізична терапія, ерготерапія 227.01 Фізична терапія фізична терапія, ерготерапія   

281 
Публічне управління та 
адміністрування 

    публічне управління та адміністрування   
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ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 

(для вступників 2021 року)* 

 

Бакалаврат 
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ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 

(для вступників 2021 року) 

 

Магістратура 
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ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 

(для вступників 2021 року) 

 

Доктор філософії (аспірантура) 

 

Галузь знань Спеціальність 
Вартість одного року навчання*, 

грн. 

Код Назва Код Назва Денна Заочна 

Без переривання 

трудової 

діяльності (здобув

ач наукового 

ступеня, штатний 

працівник) 

Педагогічний факультет 

01 Освіта 011 
Освітні, педагогічні 

науки 

28800 21500 10000 
01 Освіта 014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

01 Освіта 015 

Професійна освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

Факультет фізичного виховання і спорту 

01 Освіта 017 
Фізична культура і 

спорт 
28800 21500 10000 

22 Охорона здоров’я 227 
Фізична терапія, 

ерготерапія 

Навчально-науковий Інститут мистецтв 

02 
Культура і 

мистецтво 
023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, реставрація 
28800 21500 10000 

02 
Культура і 

мистецтво 
025 Музичне мистецтво 

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 

28800 21500 10000 
05 

Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія 
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Факультет філології 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 28800 21500 10000 

Економічний факультет 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 28800 21500 10000 

Інститут післядипломної освіти і довузівської підготовки 

28 
Управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління 

та адміністрування 
25000 21500 10000 

Філософський факультет 

03 Гуманітарні науки 033 Філософія 

28800 21500 10000 
05 

Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія 

Навчально-науковий Юридичний інститут 

08 Право 081 Право 28800 21500 10000 

Факультет природничих наук 

09 Біологія 091 Біологія 

28800 21500 10000 

10 Природничі науки 102 Хімія 

13 
Механічна 

інженерія 
132 Матеріалознавство 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
205 Лісове господарство 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія 

Фізико-технічний факультет 

10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія 

28800 21500 10000 
10 Природничі науки 105 

Прикладна фізика та 

наноматеріали 

17 
Електроніка та 

телекомунікації 
171 Електроніка 

Факультет математики та інформатики 

11 
Математика та 

статистика 
111 Математика 28800 21500 10000 
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ДОДАТКОВІ БАЛИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДО СЕРТИФІКАТІВ ЗНО 

для вступників на 1-ий курс університету на основі повної загальної середньої 

освіти 

 

 

Додаткові бали до наявних сертифікатів ЗНО вступникам на 1-ий курс на 

основі ПЗСО можуть нараховуватися таким чином: 

Кому нараховуються Умови нарахування 

За мотиваційний лист тільки за умови оприлюднення результатів 

його оцінювання на вебсайті закладу вищої 

освіти до початку основної сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Особам, які є членами збірних команд України та 

брали участь у міжнародних олімпіадах 

(відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Паралімпійських і 

Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства 

молоді та спорту України) 

зараховуються оцінки по 200 балів з двох 

вступних випробувань за вибором вступника 

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та 

чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту 

(зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, 

чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) 

під час вступу на навчання за спеціальностями 014 

«Середня освіта (Фізична культура)» та 017 

«Фізична культура і спорт» 

Додатковий бал встановлюється рівним 10, а 

якщо конкурсний бал вступника при цьому 

перевищує 200, він встановлюється таким, 

що дорівнює 200.  

Документом, що підтверджує статус 

призера або переможця зазначених змагань, 

є диплом (грамота, сертифікат тощо), 

виданий організаторами змагань з 

визначенням власного прізвища та імені 

особи, назви змагань, дати, місця їх 

проведення, зайнятого місця та результату 

Призерам (особам, нагородженим дипломами I - 

III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад в рік вступу з базових предметів під час 

вступу на спеціальності, визначені у переліку 

спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка (переглянути перелік спеціальностей, 

яким надається особлива підтримка) 

Додатковий бал встановлюється рівним 10, а 

якщо конкурсний бал вступника при цьому 

перевищує 200, він встановлюється таким, 

що дорівнює 200.  

Інформацію про них приймальні комісії 

отримують з ЄДЕБО. 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету 

для професійної орієнтації вступників на основі 

повної загальної середньої освіти зі 

спеціальностей, визначених Переліком 

спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка 

Нараховуються додаткові бали до оцінки 

сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання з одного відповідного предмета 

під час розрахунку конкурсного бала в 

Університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не 

вище ніж 200 балів 
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ДОДАТКОВІ БАЛИ,  

які надаються для вступників на  ОР магістра 

 

Додаткові бали до наявних сертифікатів ЗНО вступникам на 1-ий курс на основі ПЗСО 

можуть нараховуватися таким чином: 

Кому нараховуються Умови нарахування 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня) ІІ етапу 

Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін, 

напрямів підготовки чи спеціальностей 

10 балів 

Призерам ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових 

робіт 
10 балів 

Вступникам, які продемонстрували свої наукові досягнення у формі 

наукових статей, опублікованих у фахових наукових журналах 

одноосібно, які входять до категорії В 

7 балів 

Учасникам Міжнародних наукових конференцій з публікацією 

одноосібних тез 
3 бали 

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених підстав 
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Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка 

(відповідно до «Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2022 році») 

 

Шифр 

галузі 

Галузь знань Код 

спеціальності 

Назва спеціальності 

01 Освіта 012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями: 014.04-014.10, 014.15) 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

10 Природничі науки 102 Хімія 

103 Науки про Землю 

104 Фізика та астрономія 

105 Прикладна фізика та наноматеріали 

11 Математика та 

статистика 

111 Математика 

112 Статистика 

13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство 

17 Електроніка та 

телекомунікації 

171 Електроніка 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 
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ДРУГИЙ ЕТАП ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ (вересень 2022 року) 

Для вступників на основі ПЗСО на освітній рівень бакалавра 

 

Для вступників, які в силу певних обставин не взяли участі вступній кампанії упродовж 

липня-серпня 2022 року Університетом дається можливість подати документи та взяти участь у 

конкурсному відборі упродовж вересня 2022 року (тільки на контракт). Терміни ІІ-го етапу 

вступної кампанії: 

ІІ етап 

 Терміни 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 15 вересня 

закінчується: 23 вересня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
26 вересня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які 

отримали рекомендації 
 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 29 вересня 

Терміни зарахування вступників:  

за кошти фізичних та юридичних осіб 30 вересня 
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ДРУГИЙ ЕТАП ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ (вересень 2022 року) 

Для вступників на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра 

на освітній рівень бакалавра 

 

Для вступників, які в силу певних обставин не взяли участі вступній кампанії упродовж 

липня-серпня 2022 року Університетом дається можливість подати документи та взяти участь у 

конкурсному відборі упродовж вересня 2022 року (тільки на контракт). Терміни ІІ-го етапу 

вступної кампанії: 

 

ІІ етап (денна форма навчання) 

 Терміни 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 15 вересня 

закінчується: 22 вересня 

Фахові вступні випробування проводяться: 23-27 вересня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
28 вересня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які 

отримали рекомендації 
 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 29 вересня 

Терміни зарахування вступників:  

за кошти фізичних та юридичних осіб 30 вересня 

 

  



ДОВІДНИК ВСТУПНИКА 
 

 
 

 
 

30 

ДРУГИЙ ЕТАП ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ (вересень 2022 року) 

для вступників на основі диплома бакалавра, магістра, спеціаліста 

на освітній рівень магістра 

 

Для вступників, які в силу певних обставин не взяли участі вступній кампанії упродовж 

липня-серпня 2022 року Університетом дається можливість подати документи та взяти участь у 

конкурсному відборі упродовж вересня 2022 року (тільки на контракт). Терміни ІІ-го етапу 

вступної кампанії: 

 

Етап Терміни 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 15 вересня 

закінчується: 22 вересня 

Фахові вступні випробування проводяться: 23-27 вересня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
28 вересня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали рекомендації 
 

за кошти фізичних та юридичних осіб  до 29 вересня 

Терміни зарахування вступників:  

за кошти фізичних та юридичних осіб 30 вересня 
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ДРУГИЙ ЕТАП ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ (вересень 2022 року) 

для вступників на основі диплома про вищу освіту на освітній рівень 

бакалавра («друга вища освіта») 

 

Для вступників, які в силу певних обставин не взяли участі вступній кампанії упродовж 

липня-серпня 2022 року Університетом дається можливість подати документи та взяти участь у 

конкурсному відборі упродовж вересня 2022 року (тільки на контракт). Терміни ІІ-го етапу 

вступної кампанії: 

 

Етап Терміни 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 15 вересня 

закінчується: 22 вересня 

Фахові вступні випробування проводяться: 23-27 вересня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
28 вересня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали рекомендації 
 

за кошти фізичних та юридичних осіб  до 29 вересня 

Терміни зарахування вступників:  

за кошти фізичних та юридичних осіб 30 вересня 
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ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА 

 

Вступники подають заяви для вступу до закладів вищої освіти в електронній формі 

онлайн через електронні кабінети. Для цього потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в 

електронній формі за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. Реєстрація електронних кабінетів 

вступників розпочнеться з 01 липня. 

На сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ з’явиться можливість реєстрації чотирьох окремих 

електронних кабінетів. 

 Кабінет 1: Для вступу із сертифікатом ЗНО на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр», 

«бакалавр».. 

 Кабінет 2: Для вступу із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ на основі диплома бакалавра. Цей 

кабінет потрібно обрати для вступу для здобуття освітнього ступеня «магістр». 

 Кабінет 3: Для вступу на основі освітнього професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, молодшого спеціаліста або освітнього ступеня молодшого бакалавра. Цей 

кабінет потрібно обирати для здобуття ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший 

бакалавр», «бакалавр». 

 Кабінет 4: Для вступу на основі базвої середньої освіти (БЗСО) і повної загальної середньої 

освіти (ПЗСО) для здобуття ОКР фахового молодшого бакалавра (у Коледж 

Прикарпатського університету). 

 

Яка інформація потрібна, щоб відкрити електронний кабінет? 

Для відкриття електронного кабінету слід вказати адресу електронної пошти – надалі вона 

буде логіном для входу. Система автоматично перевірить логін на збіг з іншими. На вказану 

електронну адресу надійде лист для активації доступу до електронного кабінету. 

Під час реєстрації електронного кабінету заборонено використовувати електронні адреси 

заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru. 

Для реєстрації електронного кабінету потрібно також внести дані: 

 одного з сертифікатів ЗНО – номер, пін-код та рік отримання (2019–2022); дані 

інших сертифікатів варто додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після 

реєстрації; 

 свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) – серію, номер та середній 

бал додатка; 

Реєстрація електронного кабінету вступника можлива з атестатом, виданим не раніше 

1998 року (фотокомп’ютерні («пластикові») документи). Якщо документ видано до 1998 року, то 

доведеться подавати заяву в паперовому вигляді безпосередньо в Університеті. 

Які дані та документи потрібно завантажити? 

Після активації електронного кабінету потрібно ввести / завантажити таку інформацію 

про вступника: 

 контактний номер телефону (у форматі +380): це потрібно для оперативного зв’язку 

закладу освіти з абітурієнтом і його батьками, тому варто вказати кілька телефонних номерів; 

 кольорову фотокартку вступника (3х4 см); 

 фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.  

Файли потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG, PNG), а максимальный розмір 

такого файлу не має перевищувати 1 Мб. 

https://vstup.edbo.gov.ua/
https://vstup.edbo.gov.ua/


ДОВІДНИК ВСТУПНИКА 
 

 
 

 
 

33 

Хто може допомогти відкрити електронний кабінет та завантажити документи? 

Для допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі у приймальній комісії 

Університету буде діяти консультаційний центр. Проте, абітурієнти можуть звернутися до 

консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти, і там їм допоможуть зі створенням 

електронного кабінету, внесенням заяв в електронній формі, завантаженням додатка до документа 

про освіту, на основі якого відбувається вступ, та ін. 

Що буде, якщо внести неточні дані? 

Після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже 

неможливо. Тому краще пересвідчитися, що всі дані завантажені в електронний кабінет коректно. 

Зміна середнього бала свідоцтва про освіту після подання першої заяви можлива лише шляхом 

звернення вступника до закладу освіти, де було зареєстровано першу заяву. 

Скільки можна подати заяв? 

Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання в будь-який заклад 

вищої освіти без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які їх подають, та до 20 заяв на 

контракт. 

У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов’язково встановити її 

пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. 

Установлення пріоритетності – важливий крок, адже змінити її після подання заяви 

неможливо. 
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КОНКУРСНИЙ БАЛ, РОЗРАХУНОК, ВЕЛИЧИНА 

Для вступників на 1-ий курс, на основі повної загальної середньої освіти, на ОР 

бакалавра: 

Розрахунок конкурсного бала 

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020 та 

2021 та 2022 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право 

подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або 

іспанська) на власний розсуд. 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К5×МЛ + К6×ОУ; 

 де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та 

другого предметів;  

 П3 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета 

або творчого конкурсу (за шкалою 100 - 200);  

 ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету для вступу до 

нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), 

зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;  

 МЛ - оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200. 

 Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлюються Університетом на 

визначених рівнях, переглянути їх можна у додатку 4 Правил прийому, де наведений 

перелік сертифікатів ЗНО. 
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) 

коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток. 

РК та ГК встановлюють державою автоматично. 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у 

закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей 

(предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка. 

Для отримання СК необхідно надати у Приймальну комісію довідку визначеної форми, яка 

видається у місці проживання (колишньою сільською радою чи уповноваженим органом місцевого 

самоврядування). 

Величина конкурсного бала 

 Для вступників до Університету результати ЗНО мають бути на меншими за 100 балів. 

 Щоб мати право претендувати на місця державного замовлення, конкурсний бал має бути не 

меншим за 125 балів. 

 Для вступників на  

 Для вступників на спеціальності галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та 

адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» конкурсний бал для вступу на основі повної 

загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів. 

 Для вступників на спеціальності 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, 024 Хореографія, 

025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво, оцінка за творчий конкурс має бути не 

меншою за 120 балів; 

 Для вступників на спеціальності 014.021 Середня освіта (англійська мова і література), 

035.031 Англійська мова і література бал за ЗНО з іноземної мови має бути не меншим за 130. 

  

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-42-2022.pdf
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КОНКУРСНИЙ БАЛ, РОЗРАХУНОК, ВЕЛИЧИНА 

Для вступників у магістратуру, на основі диплома про вищу освіту (бакалавра, 

спеціаліста, магістра): 

Розрахунок конкурсного бала 

У 2022 році приймаються сертифікати єдиного вступного випробування (ЄВІ) з іноземної 

мови, складеного у 2020, 2021 та 2022 роках та єдиного фахового вступного випробування 

(ЄФВВ), складеного у 2022 році. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, 

вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, 

французька або іспанська) на власний розсуд. 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 

«Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» за такою 

формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3, 

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної 

мови (для вступників які мають право вступати на основі вступного іспиту з іноземної мови),  

П2 - оцінка предметного блоку єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 

200 балів), 

П3 - оцінка блоку ТЗНК єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів); 

К1, К2, К3 - невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються закладом вищої освіти на рівні не 

менше ніж 0,25 кожний.  
 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на інші спеціальності: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3, 

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови 

(англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови 

(для вступників, які мають право вступати на основі вступного іспиту з іноземної мови) (за 

шкалою від 100 до 200 балів),  

П2 - оцінка фахового вступного випробування /єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з відповідної спеціальності, складеного у рік 

вступу (за шкалою від 100 до 200 балів),  

К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються закладом вищої освіти на рівні не менше 

ніж 0,25 кожний. 

П3 складається як сума бала, розрахованого як середнє арифметичне всіх оцінок з додатку до 

диплома про вищу освіту (включаючи оцінки за державну атестацію, з округленням до сотих 

частин бала) у 200-бальній шкалі, помноженого на ваговий коефіцієнт 0,05 та додаткового бала.  

Додатковий бал встановлюється призерам (особам, нагородженим дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня) ІІ 

етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів підготовки чи 

спеціальностей та призерам ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та становить 10 

балів, а також студентам, які продемонстрували свої наукові досягнення у формі наукових статей, 

опублікованих у фахових наукових журналах одноосібно, які входять до категорії В (7 балів), та участю у 

Міжнародних наукових конференціях з публікацією одноосібних тез (3 бали). Додатковий бал 

зараховується лише за однією з перелічених у цьому абзаці підстав. 
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КОНКУРСНИЙ БАЛ, РОЗРАХУНОК, ВЕЛИЧИНА 

Для вступників на ОР бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра: 

Розрахунок конкурсного бала 

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020 та 

2021 та 2022 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право 

подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або 

іспанська) на власний розсуд. 

 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3, 

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та 

другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів),  

П3 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів) / результат 

інтегрованого іспиту КРОК-М, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці 

переведення результатів інтегрованого іспиту КРОК-М в шкалу 100 – 200.  

К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються Університетом на рівні не менше 

ніж 0,25 кожний. 

 

Фахове випробування проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями із 

використанням комп’ютерної техніки, крім спеціальностей 014.13 «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)», 014.12  «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», 022 «Дизайн», 

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 

025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», для яких вступне випробування 

проводиться у формі творчих конкурсів. 

 

Для вступників, які закінчили Івано-Франківський коледж Університету, або коледж, що має 

чинну угоду про співпрацю з Університетом (крім вступників на спеціальності галузі знань 22 

Охорона здоров’я), при вступі за спеціальністю однієї галузі знань, результати підсумкової 

атестації зі спеціальності можуть зараховуватися як результати вступного фахового випробування 

за умови, якщо на підсумковій атестації був присутній офіційно направлений за наказом ректора 

представник Університету в якості члена або голови атестаційної комісії. 
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КОНКУРСНИЙ БАЛ, РОЗРАХУНОК 

Для вступників на ОР бакалавра на основі диплома про вищу освіту 

(«Друга вища освіта»): 

 

 
Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю для осіб, які 

здобули такий самий або вищий ступінь вищої освіти (в тому числі для осіб, які не менше одного 

року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план) за такою 

формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1, 

де П1 – бал вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів) (додаток 7 Правил 

прийому). 

Вступне випробування проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями із 

використанням комп’ютерної техніки, крім спеціальностей 014.13 «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)»,014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», 017 «Фізична культура і 

спорт»,022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»,024 

«Хореографія», 025 «Музичне мистецтво»,026 «Сценічне мистецтво», для яких вступне 

випробування проводиться у формі творчих конкурсів. 

  

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
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МЕДИЧНА ДОВІДКА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 

 

Медичну довідку при вступі до Університету встановленого зразка подають: 

1. Тільки вступники за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт” на основі ПЗСО на 

перший курс університету (на ОР бакалавра) (висновок медичної комісії Івано-

Франківського обласного лікувально-фізкультурного центру ―Здоров’я‖ (м. Івано-

Франківськ, вул. Матейка, 20).  

2. Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному 

оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови 

подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою 

первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення 

особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або 

патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 

2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру 

оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної 

комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти). 

3. Вступники із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання (медичний 

сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з 

якої прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до виїзду іноземця на 

навчання в Україну). 

4. Вступники на кафедру військової підготовки 
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 

для вступників на ОР бакалавра та ОР магістра, ОР фахового молодшого 

бакалавра 

 

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви тільки в електронній 

формі, окрім визначених у цьому пункті випадків: 

Тільки у паперовій формі: 

 для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із 

сертифікатів ЗНО 2019-2022 років), співбесідою, згідно з наказом № 271 (вступники із Криму та 

Донбасу); 

 для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти; 

 за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше 

здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; 

 у разі подання іноземного документа про освіту; 

 у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

 у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження 

фотополімерних технологій їх виготовлення (виданих до 1998 року); 

 у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

 для реалізації права на нарахування додаткових балів (при вступі на бакалаврат, чи при вступі 

на магістратуру); 

 у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з 

інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти. 

Заяви подаються через створений електронний кабінет вступника для вступників на усі 

рівні вищої освіти. 

Вступники зі спеціальними умовами вступу (пільгами) також можуть створювати е-кабінети. 

Перед реєстрацією е-кабінету вступнику треба звернутися до закладу освіти (державного чи 

комунального) та надати оригінали документів, а саме: паспорт (документ, що посвідчує особу), 

документ про повну загальну середню освіту та документ, що підтверджує право на пільги під 

час вступу. Заклад освіти отримує документ і фіксує відповідні дані в ЄДЕБО щодо спеціальних 

умов вступу вступника. 

1. Реєстрація електронних кабінетів вступників у 2022 році починається 1 липня. 

Щоб вдало зареєструватися, вступник має ввести наступні дані: 

 серія та номер документа про БЗСО/ПЗСО/диплома молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра, фахового бакалавра/бакалавра/магістра/спеціаліста; 

 номер, PIN-код, рік отримання сертифіката ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ; 

 середній бал додатка документа про освіту. Його треба обчислювати за 12-бальною шкалою з 

округленням до десятих частин бала. Щоб вступникам було зручно обчислювати середній 

бал атестата, на сайті розмістять калькулятор розрахунку середнього бала. Доступ до 

калькулятора відкриється 1 липня, а також у ті дати, коли вступники тренуватимуться 
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створювати е-кабінет. Важливо: всі дані після такої пробної реєстрації будуть видалені, 

потрібно буде створити новий кабінет з 1 липня. 

 Важливо: необхідно мати зареєстровану електронну пошту на одному із гарантованих 

поштових серверів (використання поштових серверів із домену .ru не допускається) 

 Важливо: при реєстрації електронного кабінету вказати діючий номер мобільного телефону, 

та, бажано, ще один – додатковий) 

2. Після реєстрації активуємо е-кабінет протягом години. 

3. Підтверджуємо середній бал документа про ПЗСО, завантажуємо фото в правильному 

форматі: 
4. вказати контактний телефон, за яким приймальна комісія зможе з вами сконтактувати; 

5. підтвердити середній бал документа про освіту, який вносили під час реєстрації е-кабінету. 

Виявили помилку? Внесіть нове значення та натисніть кнопку «підтвердити»; 

6. завантажити кольорову фотокартку. Вимоги до знімка чіткі: формат JPEG (JPG). 

Максимальний розмір файлу — 1 Мб. Розмір фотокартки — 3х4 см. Жодних селфі!; 

7. за потреби додайте інформацію про сертифікати ЗНО, за якими не здійснювалася реєстрація 

кабінету;освіту ПЗСО у форматі JPEG та розміром не більш ніж 1 Мб. Якщо розмір файлу 

більший — додаток не завантажиться. Стежте, щоб це була сторона, де зазначені оцінки, адже 

нам часто надсилають файл, у якому зазначена назва документа. Звісно, такі документи 

приймальна комісія не бере до розгляду; 

8. завантажте додаткову інформацію; 

9. збережіть внесені дані. 

4. Вчасно подаємо заяву до вищого навчального закладу 

Терміни подання заяв можна переглянути тут: для вступників на перший курс, для вступників у 

магістратуру, для вступників на старші курси, для вступників на «другу вищу освіту» 

5. Після отримання рекомендацій до зарахування подаємо оригінали документів: 

 Пред’являємо документ, що посвідчує особу, подаємо його копію; 

 Пред’являємо довідку про присвоєння індивідуального податкового номера, подаємо її копію 

 Подаємо оригінал довідки про реєстрацію місця проживання; 

 Подаємо оригінал свідоцтва про повну загальну середню освіту (чи диплома про наявний 

ступінь вищої освіти) 

 Подаємо оригінал додатка до свідоцтва про повну загальну середню освіту чи диплома про 

вищу освіту (якщо він відсутній – середній бал зараховується як мінімально можливий – 2 

бали) 

 Подаємо 4 фотокартки розміром 3х4, а також на електронному носії електронний варіант такої 

фотографії у якісному розрішенні у форматі jpeg; 

 Подаємо 2 конверти з марками; 

 Теку на зав’язках; 

 Для військовозобов’язаних – документ (посвідчення) про приписку до призовної дільниці 

(приписне) 

 Документи, що посвідчують наявність пільги (за наявності, для пільгових категорій 

вступників) 

 Для вступників на спеціальність 017 Фізична культура ті спорт – медичну довідку, завірену у 

«Центрі здоров’я» (м. Івано-Франківськ, вул. Матейка, 20) 
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 

для вступників на ОНР доктора філософії 

 особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора; 

 особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою; 

 список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії (за наявності); 

 копію і оригінал диплома спеціаліста або магістра з додатком (або нотаріально завірена копія); 

 копію і оригінал диплома бакалавра з додатком (або нотаріально завірена копія); 

 посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени кандидатського мінімуму (за 

наявності); 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне фото шириною не менше 

120 пікселів та висотою не менше 150 пікселів; 

 рекомендацію або направлення (за наявності); 

 копію паспорта; 

 копію ідентифікаційного податкового номера; 

 пластиковий швидкозшивач з 25 файлами. 

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора наук подають на ім’я ректора 

Університету такі документи: 

 особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора; 

 особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою, завірений відділом кадрів 

(бланк завантажується з сайту Приймальної комісії); 

 копію трудової книжки (засвідченої відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчену 

печаткою установи); 

 список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне фото шириною не менше 

120 пікселів та висотою не менше 150 пікселів; 

 розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук; 

 копію диплома доктора філософії (Phd) або кандидата наук; 

 автореферат захищеної кандидатської дисертації; 

 письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є 

штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути 

науковим консультантом в разі його вступу до докторантури; 

 рекомендацію до докторантури із зазначенням номера протоколу та дати засідання кафедри, 

відділу, лабораторії чи іншого структурного підрозділу Університету, що розглядав план 

дослідницької роботи та/або інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки 

результатів проведених досліджень до захисту; 

 довідку з попереднього місця роботи про доходи із зазначенням середньої заробітної плати; 

 типову угоду; 

 копію паспорта; 

 копію ідентифікаційного податкового номера; 

 пластиковий швидкозшивач з 25 файлами. 

Після подання документів Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступників до 

складання вступних іспитів для здобуття ступеня доктора філософії (Phd). 

  

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/07/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.doc
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 

для вступників на кафедру військової підготовки 

 

Вступники на кафедру військової підготовки Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника подають такі документи: 

 заяву встановленої форми на ім’я голови Приймальної комісії; 

 копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі); 

 копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

 копію паспорта громадянина України (з додатком); 

 дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та виявили бажання проходити 

військову підготовку подають такі документи: 

 заяву встановленої форми на ім’я голови Приймальної комісії; 

 копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі); 

 копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

 копію  паспорта громадянина України (з додатком); 

 копію документа про вищу освіту та додатка до нього; 

 дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 

Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення 

про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не 

приймаються. 

Після подання документів Приймальна комісія приймає рішення про допуск до складання 

вступних іспитів вступників на кафедру військової підготовки Університету. 
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Перелік сертифікатів ЗНО 

для вступників на основі ПЗСО на ОР бакалавра (на 1-ий курс ) 

 

№ Факультет/інститут Сторінка 

1 Економічний факультет 43 

2 Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 44 

3 Коломийський навчально-науковий інститут 44 

4 Навчально-науковий інститут мистецтв 45 

5 Навчально-науковий юридичний інститут 45 

6 Педагогічний факультет 45 

7 Факультет іноземних мов 46 

8 Факультет історії, політології і міжнародних відносин 46 

9 Факультет математики та інформатики 47 

10 Факультет природничих наук 48 

11 Факультет психології 48 

12 Факультет туризму 49 

13 Факультет фізичного виховання і спорту 49 

14 Факультет філології 49 

15 Фізико-технічний факультет 50 

 

 

Спеціальність 
Освітня 

програма 

Перелік конкурсних предметів (вступних 

іспитів, творчих конкурсів) 

Вага 

предме-

тів 

сертифі

кату 

ЗНО 

Мінімальна 

кількість балів 

для допуску до 

участі в 

конкурсі  

Джерело 

фінансу-

вання 

Код Назва Назва Назва 
Коефі-

цієнт 
Кількість 

Бюджет,  

контракт 

Економічний факультет 

051 Економіка Економіка 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

051 Економіка 
Економічна 

кібернетика 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

071 
Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 
2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 
0,3 100 
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хімія 

073 Менеджмент 

Менеджмент 

організацій і 

адміністру-

вання; 

Менеджмент 

зовнішньо-

економічної 

діяльності 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

075 Маркетинг Маркетинг 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

076 

Підприємництв

о, торгівля та 

біржова 

діяльність 

Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 

016 
Спеціальна 

освіта 

016.01 

Логопедія. 

Спеціальна 

освіта 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Біологія 0,4 100 

3.  Історія України або математика, або 

іноземна мова, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,3 100 

053 Психологія 

Дитяча 

психологія та 

психологічна 

практика 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

281 

Публічне 

управління та 

адмініструванн

я 

Публічне 

управління та 

адміністрував-

ня 

1. Українська мова і література 0,3 100* 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,35 100* 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,35 100* 

Коломийський навчально-науковий інститут 

013 
Початкова 

освіта 

початкова 

освіта 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.01 Середня 

освіта 

(українська 

мова і 

література) 

1. Українська мова і література 0,4 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Історія України 0,3 100 

3. Математика або іноземна мова, або 

біологія або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.11 Середня 

освіта (фізична 

культура) 

1. Українська мова  0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Біологія 0,4 100 

3. Історія України або математика, або 

іноземна мова, або географія, або фізика, 

або хімія 0,3 

100 

053 Психологія Gсихологія 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 0,3 

100 
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Навчально-науковий інститут мистецтв 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.12 Середня 

освіта 

(образотворче 

мистецтво) 

1. Українська мова і література 0,4 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Історія України 0,3 100 

3. Математика або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.13 Середня 

освіта 

(музичне 

мистецтво) 

1. Українська мова і література 0,4 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Історія України 0,3 100 

3. Математика або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

022 Дизайн 

022.01 

Графічний 

дизайн                                                    

022.02 Дизайн 

одягу                                                 

022.03  Дизайн 

середовища 

1. Українська мова і література 0,2 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,2 100 

3. Творчий конкурс (композиція) 0,6 120 

023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Образотворче 

мистецтво 

1. Українська мова і література 0,2 100 

Бюджет, 

контракт 
2. Історія України або хімія 0,2 100 

3. Творчий конкурс (рисунок) 0,6 120 

024 Хореографія Хореографія 

1. Українська мова і література 0,2 100 

Бюджет, 

контракт 
2. Історія України або біологія 0,2 100 

3. Творчий конкурс (хореографічна 

майстерність) 
0,6 120 

025 
Музичне 

мистецтво 

Інструменталь

но-виконавське 

мистецтво 

Сольний спів 

1. Українська мова і література 0,2 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Історія України або математика, або 

іноземна мова 
0,2 100 

3. Творчий конкурс (етап 1: Концертне 

виконання музичних творів; етап 2: 

Сольфеджіо і теорія музики з 

елементами гармонії) 

0,6 120 

026 
Сценічне 

мистецтво 

Сценічне 

мистецтво 

1. Українська мова і література 0,2 100 

Бюджет, 

контракт 
2. Історія України або іноземна мова 0,2 100 

3. Творчий конкурс (акторська 

майстерність) 
0,6 120 

Навчально-науковий юридичний інститут 

081 Право Право 

1. Українська мова і література 0,4 100* 
Бюджет, 

контракт 
2. Історія України 0,4 100* 

3. Математика або іноземна мова 0,2 100* 

081 Право 

Міжнародне і 

європейське 

право (за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб) 

1. Українська мова і література 0,3 100* 

Контракт 

2. Історія України 0,3 100* 

3. Математика або іноземна мова 

0,4 100* 

Педагогічний факультет 

012 
Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта 

1. Українська мова та література 0,5 100 

Бюджет, 

контракт 

2.  Історія України 0,3 100 

3. Математика, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

013 
Початкова 

освіта 

Початкова 

освіта 
1.  Українська мова та література 0,5 100 Бюджет, 

контракт 2.  Математика 0,3 100 
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3. Історія України, або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,2 100 

231 
Соціальна 

робота 

Соціальна 

педагогіка 

1. Українська мова та література 0,5 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика  0,3 100 

3. Історія України, або іноземна мова, 

або біологія, або географія, фізика, або 

хімія 

0,2 100 

231 
Соціальна 

робота 

Соціальна 

робота 

1.  Українська мова та література 0,5 100 

Бюджет, 

контракт 

2.  Математика  0,3 100 

3. Історія України, або іноземна мова, 

або біологія, або географія, фізика, або 

хімія 

0,2 100 

Факультет іноземних мов 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.021 

Середня освіта 

(Англійська 

мова і 

література) 

1. Українська мова і література 0,25 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,5 130 

3. Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,25 100 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.022 

Середня освіта 

(Німецька мова 

і література) 

1. Українська мова і література 0,25 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,5 100 

3. Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,25 100 

035 Філологія 

035.041 

Англійська 

мова та 

література 

1. Українська мова і література 0,25 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,5 130 

3. Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,25 100 

035 Філологія 

035.043 

Німецька мова 

та література 

1. Українська мова і література 0,25 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,5 100 

3. Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,25 100 

035 Філологія 

035.055 

Французька 

мова та 

література 

1. Українська мова і література 0,25 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,5 100 

3. Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,25 100 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

014.

03 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціалізаціям

и) 

014.03 Середня 

освіта (історія) 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Історія України 0,5 100 

3. Математика або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

032 
Історія та 

археологія 

Історія та 

археологія 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Історія України 0,5 100 

3. Математика або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

052 Політологія Політологія 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

052 Політологія 

Політологія. 

Національна 

безпека 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 
2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 
0,3 100 
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хімія 

073 Менеджмент 

Управління 

міжнародним 

бізнесом  

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України, або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,3 100 

291 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

1. Українська мова і література 0,25 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,50 100 

3. Історія України або метематика, або 

біологія, або географія , або фізика, або 

хімія 

0,25 100 

Факультет математики та інформатики 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціалізаціям

и) 

014.04 Середня 

освіта 

(Математика. 

Інформатика) 

1. Українська мова  0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,48 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціалізаціям

и) 

014.09 Середня 

освіта 

(Інформатика. 

Англійська 

мова) 

1. Українська мова 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,48 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

111 Математика Математика 

1. Українська мова 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,48 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

111 Математика 

Математика 

комп'ютерних 

технологій 

1. Українська мова 0,3 100 

Контракт 
2. Математика 0,48 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

113 
Прикладна 

математика 

Прикладна 

математика, 

Комп'ютерне 

моделювання 

та технології 

програмування 

1. Українська мова 0,35 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,45 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

121 

Інженерія 

програмного  

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

1. Українська мова 0,35 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,35 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

122 
Комп'ютерні 

науки 

Комп'ютерні 

науки 

1. Українська мова 0,35 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,45 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

126 

Інформаційні 

системи  

та технології 

Інформаційні 

системи та 

технології 

1. Українська мова  0,35 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,45 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 
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Факультет природничих наук 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.05 Середня 

освіта (Біологія 

та 

здоров'я 

людини) 

1. Українська мова 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Біологія 0,4 100 

3. Історія України або математика, або 

іноземна мова, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,3 100 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.06 Середня 

освіта (Хімія) 

1. Українська мова 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Хімія 0,4 100 

3. Історія України або математика, або 

іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика. 

0,3 100 

014 Середня освіта  

014.07 Середня 

освіта 

(Географія) 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2.Географія 0,4 100 

3. Історія України або математика, або 

іноземна мова, або біологія, або фізика, 

або хімія 

0,3 100 

091 Біологія 

Біологія та 

лабораторна 

діагностика 

1. Українська мова 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Біологія 0,4 100 

3. Історія України або математика, або 

іноземна мова, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,3 100 

091 Біологія 

Біохімія, 

біотехнологія 

та методологія 

біологічних 

досліджень 

1. Українська мова 0,25 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Біологія 0,5 100 

3. Історія України або математика, або 

іноземна мова, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 100 

101 Екологія Екологія 

1. Українська мова 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Біологія 0,4 100 

3. Історія України або математика, або 

іноземна мова, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,3 100 

102 Хімія Хімія  

1. Українська мова 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Хімія 0,4 100 

3. Історія України або математика, або 

іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика 

0,3 100 

106 Географія Географія 

1. Українська мова 0,25 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Географія 0,5 100 

3. Історія України або математика, або 

іноземна мова, або біологія, або фізика, 

або хімія 

0,25 100 

201 Агрономія Агрономія 

1. Українська мова  0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Біологія 0,4 100 

3. Історія України або математика, або 

іноземна мова, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,3 100 

205 
Лісове 

господарство 

Лісове 

господарство 

1. Українська мова  0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

Факультет психології 

033 Філософія Філософія 

1. Українська мова та література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2.  Історія України  0,4 100 

3. Математика або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

053 Психологія Психологія 
1. Українська мова та література 0,3 100 Бюджет, 

контракт 
2. Математика 0,4 100 
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3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

053 Психологія 
Реабілітаційна 

психологія 

1. Українська мова та література 0,3 100 

Контракт 
2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

Факультет туризму 

028 
Менеджмент 

соціокультурно

ї діяльності 

Менеджмент 

соціокультурно

ї діяльності 

1. Українська мова та література 0,25 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,25 100 
3. Історія України або іноземна мова,або 

біологія,або географія,або фізика,або 

хімія 
0,5 100 

241 
Готельно-

ресторанна 

справа 

Готельно-

ресторанна 

справа 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,2 100 

3. Історія України або математика,або 

біологія,або географія,або фізика,або 

хімія 
0,5 100 

241 
Готельно-

ресторанна 

справа 

Міжнародний 

готельний 

бізнес 

1. Українська мова і література 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,2 100 
3. Історія України або математика,або 

біологія,або географія,або фізика,або 

хімія 
0,5 100 

242 Туризм Туризм 

1. Українська мова і література 0,25 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,25 100 
3. Історія України або математика,або 

біологія,або географія,або фізика,або 

хімія 
0,5 100 

242 Туризм 

Туризм і 

проєктно-

грантовий 

менеджмент 

1. Українська мова і література 0,25 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,25 100 
3. Історія України або математика,або 

біологія,або географія,або фізика,або 

хімія 
0,5 100 

Факультет фізичного виховання і спорту 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.11 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

1. Українстка мова 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Біологія 0,4 100 

3. Історія України або математика, або 

іноземна мова, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,3 100 

017 

Фізична 

культура і 

спорт 

Фізична 

культура і 

спорт 

1. Українська мова 0,35 100 

Бюджет, 

контракт 
2. Біологія 0,4 100 

3. Творчий конкурс  (Загальна фізична 

підготовка) 
0,25 100 

227 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

227.01 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

1. Українська мова 0,3 100 

Бюджет, 

контракт 2. Математика або хімія 0,3 100 

3. Фізика або біологія 0,4 100 

Факультет філології 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.01 Середня 

освіта 

(Українська 

мова та 

література) 

1. Українська мова і література 0,4 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Історія України 0,3 100 

3. Математика або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

014 Середня освіта 014.02 Середня 1. Українська мова і література 0,4 100 Бюджет, 
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(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

освіта 

(Польська мова 

та література) 

2. Іноземна мова 0,3 100 контракт 

3. Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

035 Філологія 

035.01 

Українська 

мова і 

література 

1. Українська мова і література 0,4 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,3 100 

3. Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

035 Філологія 

035.033 

Польська мова 

і література 

1. Українська мова і література 0,4 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,3 100 

3. Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

035 Філологія 

035.033 

Польська мова 

і література та 

англійська 

мова 

1. Українська мова і література 0,4 100 

Контракт 
2. Іноземна мова 0,3 100 

3. Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

035 Філологія 

035.038 Чеська 

мова і 

література 

1. Українська мова і література 0,4 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Іноземна мова 0,3 100 

3. Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,3 100 

061 Журналістика Журналістика 

1. Українська мова і література 0,4 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,3 100 

3. Історія України, або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,3 100 

Фізико-технічний факультет 

014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.08 Середня 

освіта (Фізика),  

014.08 Середня 

освіта (Фізика 

та математика) 

1. Українська мова 0,2 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,4 100 

104 
Фізика та 

астрономія 

Фізика та 

астрономія 

1. Українська мова 0,2 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,4 100 

105 

Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

Медична 

фізика,  

Матеріали та 

системи 

відновлюваної 

енергетики 

1. Українська мова 0,2 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,4 100 

123 
Комп'ютерна 

інженерія 

Комп'ютерна 

інженерія 

1. Українська мова 0,2 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,4 100 

171 Електроніка 

Комп'ютерне 

проектування 

інтегральних 

схем 

1. Українська мова 0,2 100 

Бюджет, 

контракт 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія 

0,4 100 
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ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО 

для вступників на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра на ОР магістра (на старші курси) 

 

№ Факультет/інститут Сторінка 

1 Економічний факультет 53 

2 Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 56 

3 Коломийський навчально-науковий інститут 57 

4 Навчально-науковий інститут мистецтв 58 

5 Навчально-науковий юридичний інститут 60 

6 Педагогічний факультет 60 

7 Факультет іноземних мов 61 

8 Факультет історії, політології і міжнародних відносин 61 

9 Факультет математики та інформатики 62 

10 Факультет природничих наук 63 

11 Факультет психології 64 

12 Факультет туризму 64 

13 Факультет фізичного виховання і спорту 65 

14 Факультет філології 65 

15 Фізико-технічний факультет 66 
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З яких спеціальностей 

можливий вступ 
Спеціальність 

Освітня 

програма 
Конкурсний показник 

Вага 

конкурс

ного 

показни

ка 

Мініма

льна 

кількіст

ь балів  

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць, на які 

оголошується прийом 

Джерело 

фінансуван
ня 

За денною 

формою 

навчання 

За заочною 

формою 

навчання 

Назва Код Код Назва Назва 
Назва 

   
Термін Кількість Кількість Назва 

Економічний факультет 

Усі 

спеціальності 
  051 Економіка  Економіка 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  
0,3 100 

2 курс 2р 10м 20   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 
0,3 100 

3. Фаховий іспит (Економіка) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  051 Економіка  

Економічна 

кібернетика 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 курс 2р 10м 20   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 
0,3 100 

3. Фаховий іспит (Економіка) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  051 Економіка  Економіка  

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  
0,3 100 

3 курс 1р 10м 22   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Економіка) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  051 Економіка  

Економічна 

кібернетика 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  
0,3 100 

3 курс 1р 10м 22   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Економіка) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  071 

Облік і 

оподаткуван

ня 

Облік і 

оподаткування 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

1 курс 1р 10м 12 11 
Бюджет, 

контракт 
2. Сертифікат ЗНО (математика) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Облік і 

оподаткування) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  071 

Облік і 

оподаткуван

Облік і 

оподаткування 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  
0,3 100 1 курс 1р 10м 42 50 Контракт 
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ня 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Облік і 

оподаткування) 
0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  071 

Облік і 

оподаткуван

ня 

Облік і 

оподаткування 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 курс 2р 10м 82 104 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Облік і 

оподаткування) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  071 

Облік і 

оподаткуван

ня 

Облік і 

оподаткування 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

3 курс 1р 10м 30 40 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Облік і 

оподаткування) 0,4 100 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

  072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

1 курс 1р 10м 13 10 
Бюджет, 

контракт 
2. Сертифікат ЗНО (математика); 0,3 100 

3. Фаховий іспит  (Фінанси, банківська 

справа та страхування)  0,4 100 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

  072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

1 курс 1р 10м 40 40 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит  (Фінанси, банківська 

справа та страхування)  0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 курс 2р 10м 63 76 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит  (Фінанси, банківська 

справа та страхування)  0,4 100 

Фінанси, 

банківська 
  072 

Фінанси, 

банківська 

Фінанси, 

банківська 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 3 курс 1р 10м 20 20 Контракт 
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справа та 

страхування 

справа та 

страхування 

справа та 

страхування 

2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Фінанси, банківська 

справа та страхування)  0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  073 Менеджмент 

Менеджмент 

організацій та 

адміністрування, 

менеджмент 

зовнішньоеконо

мічної діяльності  

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 курс 2р 10м 14 35 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит   (Менеджмент)  0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  073 Менеджмент 

Менеджмент 

організацій і 

адміністру-вання 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

3 курс 1р 10м 5 15 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит  (Менеджмент) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  073 Менеджмент 

Менеджмент 

зовнішньоеконо

мічної діяльності 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

3 курс 1р 10м 4 10 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит  (Менеджмент)  0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  075 Маркетинг Маркетинг 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)   0,3 100 

2 курс 2р 10м 3 28 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит  (Маркетинг)  0,4 100 

Економіка, 

Облік і 

оподатку-

вання, 

Менеджмент, 

Маркетинг, 

Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

  075 Маркетинг Маркетинг 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

3 курс 1р 10м 3 28 Контракт 

2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Маркетинг)   

0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  076 

Підприємниц

тво, торгівля 

Підприємництво, 

торгівля та 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 1 курс 1р 10м 9 3 
Бюджет, 

контракт 
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та біржова 

діяльність 

біржова 

діяльність 

2. Сертифікат ЗНО (математика) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Підприємництво) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  076 

Підприємниц

тво, торгівля 

та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

1 курс 1р 10м 11 3 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Підприємництво) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  076 

Підприємниц

тво, торгівля 

та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 курс 2р 10м 6 20 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Підприємництво) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  076 

Підприємниц

тво, торгівля 

та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

3 курс 1р 10м 8 3 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором 

вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Підприємництво) 0,4 100 

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 

Усі 

спеціальності 
  016 

Спеціальна 

освіта 

016.01 

Спеціальна 

освіта. Логопедія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література) 0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

25 25 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)  

0,3 100 

3. Фаховий іспит (Основи педагогіки та 

психології)  0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  053 Психологія 

Дитяча 

психологія та 

психологічна 

практика 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

10 0 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 
0,3 100 

3. Фаховий іспит (Основи психології) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  281 

Публічне 

управління 

та 

адмініструва

ння 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

24 28 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 

0,3 100 
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3. Фаховий іспит (Основи менеджменту) 

0,4 100 

Коломийський навчально-науковий інститут 

Усі 

спеціальності 
  013 

Початкова 

освіта 
початкова освіта 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

5 50 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (педагогіка) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  013 

Початкова 

освіта 
початкова освіта 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

5 50 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (педагогіка) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта 

014.01 Середня 

освіта (українька 

мова і 

література) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

3 5 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (українська мова і 

література) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.01 Середня 

освіта (українька 

мова і 

література) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

7 10 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (українська мова і 

література) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.11 Середня 

освіта (фізична 

культура) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

6 6 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (теорія і методика фізичного 

виховання) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.11 Середня 

освіта (фізична 

культура) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

8 8 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (теорія і методика фізичного 

виховання) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  053 Психологія психологія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

  10 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (основи психології) 
0,4 100 
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Навчально-науковий інститут мистецтв 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.12 Середня 

освіта 

(образотворче 

мистецтво) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  
0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

4 20 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий іспит (рисунок) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.12 Середня 

освіта 

(образотворче 

мистецтво) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

11 19 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (рисунок) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.13 Середня 

освіта (музичне 

мистецтво) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

1 

курс 

2р 

10

м 

14 20 
Бюджет, 

контракт 
2. Сертифікат ЗНО (Історія України) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (виконання музичних 

творів) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  022 Дизайн 

022.01 

Графічний 

дизайн 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

18 0 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (композиція) 0,4 100 

Дизайн 022 022 Дизайн 

022.01 

Графічний 

дизайн 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

5 5 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (композиція) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  022 Дизайн 

022.02 Дизайн 

одягу 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

8 0 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (композиція) 0,4 100 

Дизайн 022 022 Дизайн 
022.02 Дизайн 

одягу 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

5 0 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (композиція) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  022 Дизайн 

022.03 Дизайн 

середовища 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

21 0 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий іспит (композиція) 0,4 100 
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Дизайн 022 022 Дизайн 
022.03 Дизайн 

середовища 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  
0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

10 8 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий іспит (композиція) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  023 

Образотворч

е мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Образотворче 

мистецтво 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

36 0 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий іспит (рисунок) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  023 

Образотворч

е мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Образотворче 

мистецтво 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

28 0 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий іспит (рисунок) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  023 

Образотворч

е мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Реставрація 

творів мистецтва 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

10 0 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (рисунок) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  024 Хореографія Хореографія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

7 0 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (хореографічна 

майстерність) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  024 Хореографія Хореографія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

8 0 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (хореографічна 

майстерність) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  026 

Сценічне 

мистецтво 

Сценічне 

мистецтво 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)   0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

9 0 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (акторська майстерність) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  026 

Сценічне 

мистецтво 

Сценічне 

мистецтво 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

10 0 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (акторська майстерність) 0,4 100 



ДОВІДНИК ВСТУПНИКА 
 

 
 

 
 

60 

Навчально-науковий юридичний інститут 

Правознавств

о 

Правоохорон

на діяльність 

Право 

5.03040

101 

 

5.03040

102 

 

081 

081 Право Право 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

59 32  Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)  0,3 100 

3. Фаховий іспит (Комплексний іспит з права) 

0,4 100 

Педагогічний факультет 

Усі 

спеціальності 
  012 

Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

20 30 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

2. Фаховий іспит (педагогіка 

дошкільна) 
0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  012 

Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 
50 80 Контракт 

2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3.Фаховий іспит (педагогіка дошкільна) 0,4 110 

Усі 

спеціальності 
  013 

Початкова 

освіта 
Початкова освіта 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

100 200 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3.Фаховий іспит (педагогіка) 0,4 100 

Початкова 

освіта 
013 013 

Початкова 

освіта 
Початкова освіта 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

120 200 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3.Фаховий іспит (педагогіка) 0,4 100 

Початкова 

освіта 
013 013 

Початкова 

освіта 
Початкова освіта 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
1 

курс 

1р 

10

м 

30  30 
Бюджет, 

контракт 2. Сертифікат ЗНО (математика) 0,3 100 

3.Фаховий іспит (педагогіка) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  231 

Соціальна 

робота 

Соціальна 

робота 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

30 10 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3.Фаховий іспит (соціальна робота) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  231 

Соціальна 

робота 

Соціальна 

педагогіка 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 2 

курс 

2р 

10

м 

50 40 Контракт 

2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 
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3.Фаховий іспит (соціальна педагогіка) 0,4 100 

Факультет іноземних мов 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.021 Середня 

освіта 

(Англійська мова 

і література) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,25 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

6 10 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,25 100 

3. Фаховий іспит (Англійська мова) 0,5 110 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.022 Середня 

освіта (Німецька 

мова і 

література) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,25 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

5   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,25 100 

3.Фаховий іспит (Німецька мова) 0,5 110 

Усі 

спеціальності 
  035 Філологія 

035.041 

Англійська мова 

та література 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  
0,25 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

1 10 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,25 100 

3. Фаховий іспит (Англійська мова) 0,5 110 

Усі 

спеціальності 
  035 Філологія 

035.043 

Німецька мова та 

література 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,25 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

5 5 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,25 100 

3. Фаховий іспит (Німецька мова) 0,5 110 

Усі 

спеціальності 
  035 Філологія 

035.055 

Французька мова 

та література 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,25 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

2   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,25 100 

3. Фаховий іспит (Французька мова) 0,5 110 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Усі 

спеціальності 
  292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

40 20 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (міжнародна економіка) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  073 Менеджмент 

Управління 

міжнародним 

бізнесом 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

5 0 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (основи менеджменту) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  073 Менеджмент 

Управління 

міжнародним 

бізнесом 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

8 0 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (основи менеджменту) 
0,4 100 
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Факультет математики та інформатики 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.04 Середня 

освіта 

(Математика. 

Інформатика) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

11 2 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий іспит (Математика) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.04 Середня 

освіта 

(Математика. 

Інформатика) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

20   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Математика) 
0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.04 Середня 

освіта 

(Інформатика. 

Англійська мова) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

21 5 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Інформатика) 
0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.04 Середня 

освіта 

(Інформатика) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

28 10 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий іспит (Інформатика) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  111 Математика Математика 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

7   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Математика) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  113 

Прикладна 

математика 

Прикладна 

математика 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

23   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Математика) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  113 

Прикладна 

математика 

Комп'ютерне 

моделювання та 

технології 

програмування 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

5   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Математика) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

1   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Програмування) 0,4 100 

Інформаційні 

технології 
12 121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

1   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Програмування) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  122 

Комп'ютерні 

науки 

Комп'ютерні 

науки 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

1   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Програмування) 0,4 100 
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Інформаційні 

технології 
12 122 

Комп'ютерні 

науки 

Комп'ютерні 

науки 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

12   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий іспит (Програмування) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  126 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Інформаційні 

системи та 

технології 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

21   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Програмування) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  126 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Інформаційні 

системи та 

технології 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

10   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Програмування) 0,4 100 

Факультет природничих наук 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.05 Середня 

освіта (Біологія 

та здоров'я 

людини) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0.3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

25 25 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3 100 

3. Фаховий іспит (Біологія з методикою 

викладання) 0.4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.06 Середня 

освіта (Хімія) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0.3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

25   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3 100 

3. Фаховий іспит (Хімія) 
0.4 100 

Хімія 

Фармація, 

промислова 

фармація 

Хімічна 

технологія та 

інженерія                                                                                     

102 

226 

161 

014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.06 Середня 

освіта (Хімія) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0.3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

31   Контракт 

2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3 100 

3. Фаховий іспит (Хімія) 

0.4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта 

014.07 Середня 

освіта 

(Географія) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова і 

література)  0.3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

53   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3 100 

3. Фаховий іспит (Географія) 0.4 100 

Усі 

спеціальності 
  091 Біологія  

Біологія та 

лабораторна 

діагностика 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0.3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

25 35 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3 100 

3. Фаховий іспит (Біологія) 0.4 100 

Усі 

спеціальності 
  101 Екологія Екологія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0.3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

9   Конракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3 100 

3. Фаховий іспит (Екологія) 0.4 100 

Усі   102 Хімія Хімія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0.3 100 2 2р 12 10 Контракт 
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спеціальності 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 
0.3 100 

курс 10

м 

3. Фаховий іспит (Хімія) 0.4 100 

Усі 

спеціальності 
  106 Географія Географія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0.3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

1   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3 100 

3. Фаховий іспит (Географія) 0.4 100 

«Аграрні 

науки та 

продовольств

о» 

  201 Агрономія Агрономія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0.3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

17   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3 100 

3.Фаховий іспит (Агрохімія та 

грунтознавство)  0.4 100 

Усі 

спеціальності 
  205 

Лісове 

господарство 

Лісове 

господарство 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0.3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

8 20 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3 100 

З. Фаховий іспит (Комплексний іспит з 

лісівництва) 0.4 100 

Факультет психології 

Усі 

спеціальності 
  033 Філософія Філософія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література) 0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

10   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Основи філософії) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  053 Психологія Психологія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література) 0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

10 47 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Основи психології) 0,4 100 

Факультет туризму 

Усі 

спеціальності 
  028 

Менеджмент 

соціокультур

ної 

діяльності 

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,2 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

10 30 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,2 100 

3. Фаховий іспит (Основи соціокультурної 

діяльності)  
0,6 100 

Усі 

спеціальності 
  241 

Готельно-

ресторанна 

справа 

Готельно-

ресторанна 

справа 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,2 100 

2 

курс 

2 р 

10

м 

25 35 Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,2 100 

3. Фаховий іспит (Організація готельно-

ресторанного господарства)  0,6 100 

Усі 

спеціальності 
  242 Туризм Туризм 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  
0,2 100 

2 

курс 

2р 

10
90 100 Контракт 
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2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 
0,2 100 

м 

3. Фаховий іспит (Технологія туристської 

діяльності)  0,6 100 

Факультет фізичного виховання і спорту 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.11 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

20 10 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

Фаховий іспит (Теорія і методика фізичного 

виховання)  0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.11 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

20 10 Контракт 

2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 
0,3 100 

Фаховий іспит (Основи теорії і методики 

фізичного виховання)  0,4 100 

Фізична 

культура і 

спорт 

017 017 

Фізична 

культура і 

спорт 

Фізична 

кудьтура і спорт 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

2 2 Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

Фаховий іспит (Основи теорії і методики 

фізичної культури і спорту)  0,4 100 

Медсестринс

тво 

Технології 

медичної 

діагностики 

та лікування 

223 

 

224 

227 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

227.01 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

9   Контракт 

2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

Результати Крок-М (за наявності) або 

Фаховий іспит (Основи фізичної терапії, 

ерготерапії)  
0,4 100 

Факультет філології 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.01 Середня 

освіта 

(Українська мова 

і література) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

21   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Українська мова і 

література) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.02 Середня 

освіта (Польська 

мова та 

література) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

10   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Польська мова і література) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  035 Філологія 

035.01 

Українська мова 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  
0,3 100 

3 

курс 

1р 

10
41   Контракт 
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і література 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 
0,3 100 

м 

3. Фаховий іспит (Українська мова і 

література) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  035 Філологія 

035.033 

Польська мова і 

література 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

18   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Польська мова і література) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  035 Філологія 

035.038 Чеська 

мова і література 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література)  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

12   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Чеська мова і література) 0,4 100 

Фізико-технічний факультет 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.08 Cередня 

освіта (Фізика та 

математика) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

17   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (загальна фізика та 

методика викладання) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальност

ями) 

014.08 Cередня 

освіта (Фізика та 

математика) 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

18   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (загальна фізика та 

методика викладання) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  104 

Фізика та 

астрономія 

Комп'ютерна 

фізика 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

19   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка 

та молекулярна) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  104 

Фізика та 

астрономія 

Комп'ютерна 

фізика 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

20   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка 

та молекулярна) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  105 

Прикладна 

фізика та 

наноматеріал

и 

Медична фізика,  

Матеріали та 

системи 

відновлюваної 

енергетики 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

21   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка 

та молекулярна) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  105 

Прикладна 

фізика та 

Медична фізика,  

Матеріали та 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 100 3 

курс 

1р 

10
22   Контракт 

2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 
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наноматері-

али 

системи 

відновлюваної 

енергетики 

3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка 

та молекулярна) 0,4 100 

м 

Усі 

спеціальності 
  123 

Комп'ютерна 

інженерія 

Комп'ютерна 

інженерія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 100 

2 

курс 

2р 

10

м 

23   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Комп'ютерні системи та 

мережі) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  123 

Комп'ютерна 

інженерія 

Комп'ютерна 

інженерія 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 100 

3 

курс 

1р 

10

м 

24   Контракт 
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (Комп'ютерні системи та 

мережі) 0,4 100 

Усі 

спеціальності 
  171 Електроніка 

Комп'ютерне 

проектування 

інтегральних 

схем 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 100 
2 

курс 

2р 

10

м 

25   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (основи схемотехніки) 0,4 100 

Електроніка 

та 

телекомуніка

ції 

17 171 Електроніка 

Комп'ютерне 

проектування 

інтегральних 

схем 

1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 100 
3 

курс 

1р 

10

м 

26   Контракт 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3 100 

3. Фаховий іспит (основи схемотехніки) 0,4 100 
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ПЕРЕЛІК ВИМОГ ДО ВСТУПУ  

(сертифікати ЄВІ, ЄФВВ, вступні випробування) 

для вступників у магістратуру 

 

№ Факультет/інститут Сторінка 

1 Економічний факультет 69 

2 Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 70 

3 Навчально-науковий інститут мистецтв 70 

4 Навчально-науковий юридичний інститут 71 

5 Педагогічний факультет 71 

6 Факультет іноземних мов 72 

7 Факультет історії, політології і міжнародних відносин 73 

8 Факультет математики та інформатики 74 

9 Факультет природничих наук 75 

10 Факультет психології 77 

11 Факультет туризму 77 

12 Факультет фізичного виховання і спорту 77 

13 Факультет філології 78 

14 Фізико-технічний факультет 79 
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Вступ з яких 

спеціальностей 

можливий 

Спеціальність 
Освітня 

програма 
Конкурсний показник 

Вага 

конкурсного 

показника 

Мінімаль

на 

кількість 

балів для 

допуску 

до участі 

в конкурсі 

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць, на 

які оголошується 

прийом 

За денною 

формою 

навчання 

За 
заочною 

формою 

навчання 

Назва Код Код Назва Назва 
Назва Ваговий 

коефіцієнт 
Кількість Назва Термін Кількість 

Кількіс

ть 

Економічний факультет 

Усі 

спеціальності 
  051 Економіка 

Економічна 

кібернетика 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 15   

2. ЄФВВ (предметний тест з 

економіки та міжнародної 

економіки) 

0,5 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,25 100 

Усі 

спеціальності 
  051 Економіка 

Прикладна 

економіка 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 15 10 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

економіки та міжнародної 

економіки) 

0,5 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,25 100 

Усі 

спеціальності 
  071 

Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткуванн

я 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 30 30 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

обліку та фінансів) 
0,5 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,25 100 

Усі 

спеціальності 
  072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 40 40 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

обліку та фінансів) 
0,5 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,25 100 

Усі 

спеціальності 
  073 Менеджмент 

Менеджмент 

організацій і 

адмініструва

ння 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 15 15 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

управління та адміністрування) 
0,5 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,25 100 

Усі   073 Менеджмент Менеджмент 1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 1 1р 4м 15 15 
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спеціальності зовнішньоеко

номічної 

діяльності 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

управління та адміністрування) 0,5 100 
курс 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,25 100 

Усі 

спеціальності 
  075 Маркетинг Маркетинг 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 15 15 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

управління та адміністрування) 
0,5 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,25 100 

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 

Менеджмент 073 073 Менеджмент 

Бізнес-

адмініструва

ння 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 

25 25 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

управління та адміністрування) 
0,5 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,25 100 

Інші 

спеціальності 
  073 Менеджмент 

Бізнес-

адмініструва

ння 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

управління та адміністрування) 0,5 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,25 100 

Менеджмент 073 073 Менеджмент 

Управління 

навчальним 

закладом 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 

0 20 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

управління та адміністрування) 0,5 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,25 100 

Інші 

спеціальності 
  073 Менеджмент 

Управління 

навчальним 

закладом 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

управління та адміністрування) 0,5 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,25 100 

Навчально-науковий інститут мистецтв 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.12 

Середня 

освіта 

(образотворч

е мистецтво) 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 20 15 

2. Фаховий іспит (Образотворче 

мистецтво. Педагогіка та 

методика викладання 

образотворчого мистецтва) -  І і ІІ 

етапи             

0,75 100 
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3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.13 

Середня 

освіта 

(музичне 

мистецтво) 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 25 25 

2. Фаховий іспит (Комплексний 

іспит з музичної педагогіки)  
0,75 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Усі 

спеціальності 
  022 Дизайн 

022.03 

Дизайн  

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 35 15 

2. Фаховий іспит (Історія 

мистецтва. Композиція)  - І і ІІ 

етапи 

0,75 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Усі 

спеціальності 
  023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація                                                                        

Образотворче 

мистецтво 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 25 15 

2. Фаховий іспит (Історія 

мистецтва. Рисунок)  - І і ІІ етапи 
0,75 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Усі 

спеціальності 
  025 

Музичне 

мистецтво                                                                      

Музичне 

мистецтво 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 20 15 

2. Фаховий іспит (Музикознавчі 

дисципліни. Концертне 

виконання музичних творів) - І і 

ІІ етапи 

0,75 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Навчально-науковий юридичний інститут 

 Право 

Міжнародне 

право 

081  

293 
081 Право Право 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 
1 

курс 
1р 4м 100 100 2. ЄФВВ 0,5 100 

3. ТЗНПК 0,25 100 

Педагогічний факультет 

Усі 01 011 Освітні, Освітні, 1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 1 1р 4м 30 30 
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спеціальності педагогічні 

науки 

педагогічні 

науки 

2. Фаховий іспит (комплексний 

іспит з педагогіки) 0,75 100 
курс 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Дошкільна 

освіта. 

Початкова 

освіта. 

Освітні, 

педагогічні 

науки 

012             

013                     

011   

012 
Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 75 125 

2. Фаховий іспит (педагогіка 

дошкільна з питаннями окремих 

методик) 

0,75 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Освіта/Педаг

огіка  
01 013 

Початкова 

освіта 

Початкова 

освіта 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 75 145 

2. Фаховий іспит (педагогіка з 

методикою навчання в 

початковій школі) 

0,75 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

 Соціальна 

робота 
23 231 

Соціальна 

робота 

Соціальна 

педагогіка 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 75 50 

2. Фаховий іспит (соціальна 

робота, соціальна педагогіка) 0,75 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Факультет іноземних мов 

Усі 

спеціальності 
  035 Філологія 

035.041 

Англійська 

мова та 

література 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 30 60 

2. Фаховий іспит (Англійська 

мова на основі бакалавра) 
0,6 110 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Усі 

спеціальності 
  035 Філологія 

035.043 

Німецька 

мова та 

література 

1. ЄВІ з іноземної мови 
0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 13 10 

2. Фаховий іспит (Німецька мова 

на основі бакалавра) 0,6 110 



ДОВІДНИК ВСТУПНИКА 
 

 
 

 
 

73 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Усі 

спеціальності 
  035 Філологія 

035.055 

Французька 

мова та 

література 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 10 5 

2. Фаховий іспит (Французька 

мова на основі бакалавра) 
0,6 110 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Факультет історії, політології і міжнародних  відносин 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.03 

Середня 

освіта 

(історія) 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 30 50 

2. Фаховий іспит (комплексний з 

історії і методики викладання 

історії) 

0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Усі 

спеціальності 
  032 

Історія та 

археологія 
Етнологія 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 15 0 

2. Фаховий іспит (комплексний з 

історії) 
0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Усі 

спеціальності 
  073 Менеджмент 

Управління 

міжнародним 

бізнесом 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 0 10 

2. Предметний тест з управління 

та адміністрування 0,5 100 

3. Тест загальної навчальної 

компетентності  
0,25 100 

Усі 

спеціальності 
  292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 30 20 

2. Предметний тест з економіки 

та міжнародної економіки 0,5 100 

3. Тест загальної навчальної 

компетентності  
0,25 100 

Усі   052 Політологія Політологія 1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 1 1р 4м 15 15 
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спеціальності 2.Предметний тест з політології 

та міжнародних відносин 0,5 100 
курс 

3. Тест загальної навчальної 

компетентності  
0,25 100 

Усі 

спеціальності 
  291 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації 

та 

регіональні 

студії 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,25 100 

1 

курс 
1р 4м 25 25 

2. Предметний тест з політології 

та міжнародних відносин 0,5 100 

3. Тест загальної навчальної 

компетентності  0,25 100 

Факультет математики та інформатики 

Середня 

освіта 

(Математика) 

Інші 

спеціальності 

014.04 014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.04 

Середня 

освіта 

(Математика) 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 15 15 

2. Фаховий іспит (математика з 

методикою викладання) 0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Середня 

освіта 

(Інформатика

) 

Інші 

спеціальності 

014.04 014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.04 

Середня 

освіта 

(Інформатика

) 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 15 15 

2. Фаховий іспит (інформатика з 

методикою виклання) 0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Математика 

Інші 

спеціальності 

111 111 Математика 

Математика 

комп'ютерни

х технологій 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 25   

2. Фаховий іспит (математика) 0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Математика 

Інші 

спеціальності 

111 111 Математика 

Актуарна та 

фінансова 

математика 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 25   

2. Фаховий іспит (математика) 0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Статистика 

Інші 
112 112 Статистика 

Прикладна та 

теоретична 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 1 

курс 
1р 4м 15   

2. Фаховий іспит (математика та 0,6 100 
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спеціальності статистика статистика) 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Прикладна 

математика 

Інші 

спеціальності 

113 113 
Прикладна 

математика 

Прикладна 

математика 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 15   

2. Фаховий іспит (математика та 

інформатика) 
0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інші 

спеціальності 

121 121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Якість та 

безпека 

програмного 

забезпечення 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 50 15 

2. Фаховий іспит 

(програмування) 
0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Комп'ютерні 

науки 

Інші 

спеціальності 

122 122 
Комп'ютерні 

науки 

Комп'ютерні 

науки 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 20   

2. Фаховий іспит (програмування 

та інформаційні технології) 
0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Факультет природничих наук 

Всі 

спеціальності 
  014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.05 

Середня 

освіта 

(Біологія та 

здоров'я 

людини) 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,3 100 

1 

курс 
1р 4м 10 10 

2. Фаховий іспит (Біологія з 

методикою викладання) 0,7 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Всі 

спеціальності 
  014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и)                            

014.07 

Середня 

освіта 

(Географія) 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,3 100 

1 

курс 
1р 4м 30   

2. Фаховий іспит (Географія з 

методикою викладання) 0,7 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Всі   014 Середня освіта 014.15 1. ЄВІ з іноземної мови 0,3 100 1 1р 4м 30 50 
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спеціальності (за 

предметними 

спеціальностям

и)                            

Середня 

освіта 

(Природничі 

науки) 

2. Фаховий іспит (комплексний 

іспит з природознавства з 

методикою викладання) 

0,7 100 

курс 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Всі 

спеціальності 
  091 Біологія 

Лабораторна 

діагностика 

біологічних 

систем 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,3 100 

1курс 1р 4м 30 35 

2. Фаховий іспит (комплексний 

іспит з біології) 
0,7 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Всі 

спеціальності 
  091 Біологія Біохімія 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,3 110 

1 

курс 
1р 4м 15   

2. Фаховий іспит (комплексний 

іспит з біохімії) 
0,7 130 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Всі 

спеціальності 
  101 Екологія Екологія 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,3 100 

1 

курс 
1р 4м 18   

2. Фаховий іспит (комплексний 

іспит з екології) 
0,7 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Всі 

спеціальності 
  102 Хімія Хімія 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 35   

2. Фаховий іспит (комплексний 

іспит з хімії) 
0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Всі 

спеціальності 
  201 Агрономія Агрономія 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 17   

2. Фаховий іспит (агрохімія і 

грунтознавство) 
0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
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Всі 

спеціальності 
  205 

Лісове 

господарство 

Лісове 

господарство 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 12 18 

2. Фаховий іспит (комплексний 

іспит з технології 

лісогосподарського виробництва) 

0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Факультет психології 

Усі 

спеціальності 
  053 Психологія Психологія 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 25 50 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

психології та соціології); 
0,3 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,3   

Усі 

спеціальності 
  053 Психологія 

Клінічна та 

реабілітаційн

а психологія 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 25 50 

2. ЄФВВ (предметний тест з 

психології та соціології); 0,3 100 

3. ЄФВВ (ТЗНК) 0,3   

Факультет туризму 

Усі 

спеціальності 
  241 

Готельно-

ресторанна 

справа 

Курортна 

справа 

1. ЄВІ з іноземної мови  0,3 100 

1 

курс 
1р 4м 25 10 

2. Фаховий іспит (Теорія і 

практика готельно-ресторанної 

справи) 

0,7 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 

100 

Усі 

спеціальності 
  242 Туризм 

Туризмознавс

тво 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,3 100 

1 

курс 
1р 4м 25 10 

2. Фаховий іспит (Теорія і 

практика організації туризму) 
0,7 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 

100 

Факультет фізичного виховання і спорту 

Усі 

спеціальності 
  

014.

11 

Середня освіта 

(Фізична 

культура) 

014.11 

Середня 

освіта 

(Фізична 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 40 40 

2. Фаховий іспит (Теоретико-

методичні основи фізичної 

культури) 

0,6 100 
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культура) 3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

20 балів   

Усі 

спеціальності 
  017 

Фізична 

культура і 

спорт 

Фізична 

культура і 

спорт 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 40 40 

2. Фаховий іспит (Теоретико-

методичні основи фізичної 

культури і спорту) 

0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

20 балів   

Усі 

спеціальності 
  227 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

227.01 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 30 30 

2. Фаховий іспит (Основи 

фізичної терапії та ерготерапії) 0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

20 балів   

Факультет філології 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.01 

Середня 

освіта 

(Українська 

мова і 

література) 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 16 0 

2. Фаховий іспит (комплексний 

іспит з української мови і 

літератури з методикою їх 

викладання) 

0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 
  

Усі 

спеціальності 
  035 Філологія 

035.01 

Українська 

мова і 

література 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 20 30 

2. Фаховий іспит (комплексний 

іспит з української мови і 

літератури) 

0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 
  

Усі 

спеціальності 
  035 Філологія 

035.033 

Польська 

мова і 

література 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 15 20 

2. Фаховий іспит (комплексний 

іспит з польської мови і 

літератури) 

0,6 100 
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3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 
  

Усі 

спеціальності 
  061 Журналістика 

Журналістика 

та 

медіакомунік

ація 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 40 0 

2. Єдиний фаховий вступний 

іспит ((один із предметних тестів 

на вибір вступника + ТЗНК) 

0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 
  

Фізико-технічний факультет 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня освіта 

(за 

предметними 

спеціальностям

и) 

014.08 

Середня 

освіта 

(Фізика) 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,3 100 

1 

курс 
1р 4м 15 10 

2. Фаховий іспит (фізика та 

методика викладання ) 
0,7 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Усі 

спеціальності 
  104 

Фізика та 

астрономія 

Фізика та 

астрономія 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,5 100 

1 

курс 
1р 4м 10   

2. Фаховий іспит (фізика) 0,5 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Усі 

спеціальності 
  105 

Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

Прикладна 

фізика та 

наноматеріал

и 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,3 100 

1 

курс 
1р 4м 40   

2. Фаховий іспит (фізика) 0,7 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

Усіі 

спеціальності 
  123 

Комп’ютерна 

інженерія  

Комп’ютерна 

інженерія  

1. ЄВІ з іноземної мови 0,5 100 

1 

курс 
1р 4м 25   

2. Фаховий іспит (спеціалізовані 

комп’ютерні системи) 
0,5 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній 

бал документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
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ПЕРЕЛІК ВИМОГ ДО ВСТУПУ 

для вступників на ОР бакалавра на основі диплома про вищу освіту 

(«Друга вища освіта») 

 

№ Факультет/інститут Сторінка 

1 Економічний факультет 80 

2 Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 81 

3 Коломийський навчально-науковий інститут 81 

4 Навчально-науковий інститут мистецтв 81 

5 Навчально-науковий юридичний інститут 81 

6 Педагогічний факультет 81 

7 Факультет іноземних мов 82 

8 Факультет історії, політології і міжнародних відносин 82 

9 Факультет математики та інформатики 82 

10 Факультет природничих наук 82 

11 Факультет психології 82 

12 Факультет туризму 82 

13 Фізико-технічний факультет 83 

 

 

Спеціальність Освітня програма 

Назва 

вступного 

випробування 

Курс 

Термін 

навчан

ня 

Кількість  місць (за 

кошти фізичних та 

юридичних осіб) 

Денна  Заочна 

Код Назва Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість 

Економічний факультет 

051 Економіка  Економіка Математика 2 курс 2р 10м 2   

051 Економіка  Економічна кібернетика Математика 2 курс 2р 10м 1   

051 Економіка  Економіка Математика 3 курс 1р 10м 2   

051 Економіка  Економічна кібернетика Математика 3 курс 1р 10м 2   

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Математика 2 курс 2р 10м 2 2 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Математика 3 курс 1р 10м 2 2 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Математика 2 курс 2р 10м 2 2 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Математика 3 курс 1р 10м 2 2 

073 Менеджмент 

Менеджмент організацій і 

адміністрування, 

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності (дата вибору 

освітньої програми 

01.09.2023 р.) 

Математика 2 курс 2р 10м 2 2 

073 Менеджмент 
Менеджмент організацій і 

адміністрування,  
Математика 3 курс 1р 10м 1 1 
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073 Менеджмент 

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Математика 3 курс 1р 10м 1 1 

075 Маркетинг Маркетинг Математика 2 курс 2р 10м 1 2 

075 Маркетинг Маркетинг Математика 3 курс 1р 10м 1 2 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Математика 2 курс 2р 10м 2 2 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Математика 3 курс 1р 10м 1 1 

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 

016 Спеціальна освіта 
016.01 Спеціальна освіта. 

Логопедія 

Українська 

мова і 

література 

2 курс 2р 10м 25 25 

053 Психологія 
Дитяча психологія та 

психологічна практика 
Біологія 2 курс 2р 10м 5 0 

Коломийський навчально-науковий інститут 

013 Початкова освіта початкова освіта 

Українська 

мова і 

література 

3 курс 1р 10м   5 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.01 Середня освіта 

(українська мова і література) 

Українська 

мова і 

література 

3 курс 1р 10м 2 3 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.03 Середня освіта 

(історія) 

Історія 

України 
3 курс 1р 10м   5 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.11 Середня освіта 

(фізична культура) 

Загальна 

фізична 

підготовка 

3 курс 1р 10м 2 3 

053 Психологія психологія Біологія 3 курс 1р 10м   5 

Навчально-науковий інститут мистецтв 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.12 Середня освіта 

(образотворче мистецтво) 
Рисунок 2 курс 2р 10м 

1   

022 Дизайн 022.01 Графічний дизайн Композиція 2 курс 2р 10м 2   

022 Дизайн 022.02 Дизайн одягу Композиція 2 курс 2р 10м 2   

022 Дизайн 022.03 Дизайн середовища Композиція 2 курс 2р 10м 2   

023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Образотворче мистецтво Рисунок 2 курс 2р 10м 2   

024 Хореографія Хореографія 
Хореографічна 

майстерність 
2 курс 2р 10м 2   

026 Сценічне мистецтво Сценічне мистецтво 
Акторська 

майстерність 
2 курс 2р 10м 2   

Навчально-науковий юридичний інститут 

081 Право Право 
Історія 

України 
2 курс 2р 10м 45 12 

081 Право 

Міжнародне і європейське 

право за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

Історія 

України 
2 курс 2р 10м 88 0 

Педагогічний факультет 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 
Українська  

мова 
2 курс 2р 10м 5 5 

013 Початкова освіта  Початкова освіта 
Українська 

мова 
2 курс 2р 10м 5 5 

231 Соціальна робота Соціальна робота 
Українська 

мова 
2 курс 2р 10м 5 5 

231 Соціальна робота Соціальна педагогіка 
Українська 

мова 
2 курс 2р 10м 5 5 
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Факультет іноземних мов 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.021 Середня освіта 

(Англійська мова і 

література) 

Англійська 

мова 
2 курс 2р 10м 5 10 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.022 Середня освіта 

(Німецька мова і література) 
Німецька мова 2 курс 2р 10м 5 0 

035 Філологія 
035.041 Англійська мова та 

література 

Англійська 

мова 
2 курс 2р 10м 1 10 

035 Філологія 
035.043Німецька мова та 

література 
Німецька мова 2 курс 2р 10м 5 5 

035 Філологія 
035.055 Французька мова та 

література 

Французька 

мова 
2 курс 2р 10м 2 0 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.03 Середня освіта 

(історія) 

Історія 

України 
2 курс 2р 10м 7 10 

032 Історія та археологія 
Історія та археологія Історія 

України 
2 курс 2р 10м 1 15 

073 Менеджмент  
Управління міжнародним 

бізнесом  
Математика 2 курс 2р 10м 1   

292 
Міжнародні 

економічні відносини 

Міжнародні економічні 

відносини 
Математика 2 курс 2р 10м 1 3 

073 Менеджмент 
Управління міжнародним 

бізнесом  
Математика 3 курс 1р 10м 1   

291 

Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Іноземна мова 2 курс 2р 10м 41   

Факультет математики та інформатики 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.04 Середня освіта 

(Математика. Інформатика) 
Математика 2 курс 2р 10м 5 3 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.09 Середня освіта 

(Інформатика. Англійська 

мова) 

Математика 2 курс 2р 10м 5 4 

Факультет природничих наук 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.05 Середня освіта 

(Біологія та здоров'я людини) 

Біологія з 

методикою 

викладання 

3 курс 1р 10м 2 2 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.06 Середня освіта (Хімія) Хімія 2 курс 2р 10м 3   

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.06 Середня освіта (Хімія) Хімія 3 курс 1р 10м 3   

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.07 Середня освіта 

(Географія) 
Географія 3 курс 1р 10м 2   

091 Біологія 
Біологія та лабораторна 

діагностика 
Біологія 2 курс 2р 10м 3 3 

101 Екологія Екологія Екологія 3 курс 1р 10м 2   

102 Хімія Хімія Хімія 2 курс 2р 10м 7   

106 Географія Географія Географія 2 курс 2р 10м 1   

201 Агрономія Агрономія Біологія 2 курс 2р 10м 1   

205 Лісове господарство Лісове господарство Біологія 2 курс 2р 10м 1   

Факультет психології 

033 Філософія Філософія 
Історія 

України 
2 курс 2р 10м 3   

053 Психологія Психологія Біологія 2 курс 2р 10м 3 3 

Факультет туризму 
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028 

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

Менеджмент соціокультурної 

діяльності 
Географія 2 курс 2р 10м 2 3 

241 
Готельно-ресторанна 

справа 
Готельно-ресторанна справа Географія 2 курс 2р 10м 2 3 

242 Туризм Туризм Географія 2 курс 2р 10м 2 3 

Фізико-технічний факультет 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.08 Середня освіта 

(Фізика і математика) 
Фізика 2 курс 2р 10м 3   

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

014.08 Середня освіта 

(Фізика і  математика) 
Фізика 3 курс 1р 10м 3   

104 Фізика та астрономія Комп'ютерна фізика Фізика 2 курс 2р 10м 3   

104 Фізика та астрономія Комп'ютерна фізика Фізика 3 курс 1р 10м 3   

105 
Прикладна фізика та 

наноматеріали 

Медична фізика,  

Матеріали та системи 

відновлюваної енергетики 

Фізика 2 курс 2р 10м 3   

105 
Прикладна фізика та 

наноматеріали 

Медична фізика,  

Матеріали та системи 

відновлюваної енергетики 

Фізика 3 курс 1р 10м 3   

123 
Комп'ютерна 

інженерія 
Комп'ютерна інженерія Математика 2 курс 2р 10м 2   

123 
Комп'ютерна 

інженерія 
Комп'ютерна інженерія Математика 3 курс 1р 10м 3   

171 Електроніка 
Комп'ютерне проектування 

інтегральних схем 
Математика 2 курс 2р 10м 5   

171 Електроніка 
Комп'ютерне проектування 

інтегральних схем 
Математика 3 курс 1р 10м 5   
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ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 

для вступників на основі ПЗСО на 1-курс ОР бакалавра 

 

В університеті діють  курси  для ґрунтовної підготовки до складання зовнішнього 

незалежного оцінювання – ЗНО-2022. 
  
Ви можете обрати зручний для Вас графік навчальних занять та формат навчання! 
Ми пропонуємо навчання на: 

 4-місячних терміном навчання  –  5 лютого – 22 травня 2022 р. (90 год. (70 ауд./20 самост. 

робота)). Вартість навчання з одного предмета -1200 грн.; 
 3-місячних терміном навчання  – 5 березня – 22 травня 2022 р. (80 год. (60 ауд./20 самост. 

робота)). Вартість навчання з одного предмета -1020 грн.; 
 2-місячних  терміном навчання  – 2  квітня – 22 травня 2022 р. (75 год. (40 ауд./35самост. 

робота)). Вартість навчання з одного предмета -690 грн.; 
Підготовчі курси проводяться провідними методистами університету, кандидатами наук з 

таких предметів (на вибір): 

 Українська мова та література; 

 Історія україни; 

 Іноземна мова (англійська, німецька,французька, іспанська); 

 Математика 

 Біологія; 

 Географія; 

 Фізика; 

 Хімія; 

 Рисунок та композиція; 

 Хореографія. 
Випускникам підготовчих курсів, відповідно до Правил прийому до Державного вищого 

навчального закладу ―Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника‖ у 2022 

році, при успішному завершенні підготовчих курсів, що проводяться у Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника у рік вступу, можуть нараховуватися 

додаткові бали, при умові вступу на такі спеціальності (спеціальності, яким надається особлива 

підтримка): 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями: 014.04-014.10, 014.15), 102 Хімія, 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна 

фізика та наноматеріали, 111 Математика,  171 Електроніка, 201 Агрономія, 205 Лісове 

господарство. 
Зареєструватися на курси, дізнатися додаткову інформацію Ви можете  

за тел.: (0342) 59 61 57,  

097 84 32630 –  Наталія Ярославівна 

(каб. 107,108 – гуманітарний корпус, відділ довузівської підготовки Інституту, або 

заповнивши реєстраційну форму: https://forms.gle/mRsC6YvfUjt8mMcm6 

 

  

tel:+38099-623-32-50
https://forms.gle/mRsC6YvfUjt8mMcm6
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ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 

для вступників на магістратуру 

 

Університет проводить набір студентів 4-их курсів та усіх бажаючих на інтенсивний курс з 

іноземної мови для підготовки до складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) у магістратуру у 2022 

році! 
Початок навчання – по мірі формування групи (не менше 10 чол.). 
Зареєструватися на курси можна, заповнивши реєстраційну форму: 

https://forms.gle/yv1GsabaDScn1u9a8 
 

За детальнішою інформацією звертайтесь:  

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57 (вхід з вул. Чорновола), каб. 107, 108 (гуманітарний 

корпус, Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки). 
 

Тел. (0342) 59 61 57, 0978432630 – Наталія Ярославівна. 

 

  

https://forms.gle/yv1GsabaDScn1u9a8
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ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 

для вступників у коледж Прикарпатського університету 

 

Університет проводить підготовчі курси до складання державної підсумкової атестації, а також 

для підготовки до складання вступних випробувань для вступу у 2022 році до Івано-Франківського 

фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 
Ви маєте можливість обрати для вивчення предмети:  

 українську мову,  

 математику,  

 географію,   

 історію України,   

 біологію  

 рисунок. 
Заняття розпочинаються по мірі комплектування груп і закінчуються випускним тестуванням. 
Випускникам підготовчих курсів, відповідно до Правил прийому до Івано- Франківського 

фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2022 

році, нараховуються додаткові бали при вступі на усі спеціальності. 
Для слухачів курсів розроблено зручний графік навчальних занять: субота, неділя з 9:00 до 15:00 

год. 
Ми пропонуємо навчання на: 

 чотиримісячних підготовчих курсах терміном навчання 05 лютого – 05 червня 

2022 року (80 годин (70 ауд./10 самост. робота)). Вартість навчання з одного 

предмета – 1200 грн.; 
 тримісячних підготовчих курсах терміном навчання 05 березня – 12 червня 2022 

року (75 годин (60 ауд./15 самост. робота)). Вартість навчання з одного предмета – 

1020 грн.; 
 двомісячних підготовчих курсах терміном навчання 02 квітня – 12 червня 2022 

року (75 годин (40 ауд./35 самост. робота)). Вартість навчання з одного предмета – 

690 грн. 
Зареєструватися на курси можна, заповнивши реєстраційну форму: 

https://forms.gle/mRsC6YvfUjt8mMcm6 
Тел. 0(3421)596157, моб. 0978432630 – Наталія Ярославівна. 

 

  

https://forms.gle/mRsC6YvfUjt8mMcm6
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ПІДІБРАТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА НАЯВНИМИ ЗНО 

 

Якщо ви уже маєте здані предмети у вигляді ЗНО і хочете підібрати ту спеціальність, для вступу 

на яку ці ЗНО підійдуть, можете скористатися нашим «калькулятором ЗНО». Його можна знати на 

сайті приймальної комісії admission.pnu.edu.ua, у головному меню – вкладка «Підібрати 

спеціальність за наявними ЗНО». 

Або можете перейти за посиланням: перейти. 

  

https://admission.pnu.edu.ua/specialty-selection/
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ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 року 

Вступ на ОР бакалавра на основі ПЗСО (на перший курс університету) 

 

Етап Терміни 

Реєстрація для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі 

на місця державного та регіонального замовлення 

із 24 червня по 11 

липня 

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

розпочинається: 01 липня 

медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано 

установленими законодавством особливими умовами конкурсного 

відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться 

до 09 липня 

 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 14 липня 

закінчується:  

для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, 

творчих конкурсів 
о 18:00 16 липня 

для осіб, які вступають за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих 

конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня 

о 18:00 22 липня 

 

Вступні іспити, творчі конкурси  

 проводяться в кілька потоків  

 у творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну 

середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується 

відповідним документом або довідкою закладу освіти): 

Розпочинаються: 01 липня 

Закінчуються:  

для вступників на місця державного та регіонального замовлення: 13 липня включно 

для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб (додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів, 

розпочинаються 14 липня): 

22 липня 

 

Для вступників за співбесідами  

Співбесіди проводяться: із 17 до 19 липня 

включно 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) 

не пізніше 12.00 20 

липня 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за 

результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування 

на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву 

про виключення заяв на інші місця державного замовлення: 

до 10.00 22 липня 

Зарахування вступників рекомендованих до зарахування за не пізніше 15.00 22 
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результатами співбесіди за державним замовленням відбувається: липня 

Заяви зарахованих осіб за результатами співбесіди на інші місця 

державного замовлення виключаються впродовж: 
22 липня 

  

Для вступників за квотою-2 (здійснюється в декілька етапів) 

Основний етап:  

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету 

не пізніше 12:00 20 

липня 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за квотою-

2, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення 

заяв на інші місця державного замовлення: 

до 10:00 22 липня 

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням 

відбувається: 

не пізніше 15:00 22 

липня 

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення 

виключаються: 
впродовж 22 липня 

Завершальний етап:  

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету 

не пізніше 12:00 29 

вересня 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на місця державного замовлення: 
до 10:00 30 вересня 

Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення 

на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Переведення цієї категорії вступників відбувається: 

не пізніше 15:00 30 

вересня 

 

Для вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та 

квотою-3, квотою-4): 

Для вступників на місця державного та регіонального замовлення: 

Формування рейтингових списків, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права 

здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального 

бюджету (за державним або регіональним замовленням) 

здійснюються: 

не пізніше 27 липня 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на місця державного або регіонального замовлення: 
до 18.00 04 серпня 

Зарахування вступників за кошти державного або регіонального 

бюджету (за державним або регіональним замовленням) 

проводиться: 

05 серпня 

Для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти 

не раніше 18:00 04 

серпня 
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фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані 

конкурсні пропозиції, здійснюється 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 
до 12 серпня включно 

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 
не пізніше 15 серпня 

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального 

замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 

не пізніше 19 серпня 

 

Також, у вересні Університет проводитиме другий етап вступу. 

  



ДОВІДНИК ВСТУПНИКА 
 

 
 

 
 

91 

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 року 

Вступ на ОР магістра 

Етапи Терміни 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного 

фахового вступного випробування 

розпочинається: 26 квітня 

закінчується: о 18:00 17 травня 

Прийом заяв та документів 

для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа 

про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення 

навчання) 

 

розпочинається: 13 червня 

закінчується: 16 червня 

Основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування (за 

графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України освіти) 

розпочинається: 20 червня 

закінчується: 02 липня 
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених цими Правилами та 

Умовами, проводяться за графіком основної, додаткової спеціально організованої сесій 

єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування за графіком, 

затвердженим Міністерством освіти і науки України освіти 

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

 для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2020 та 2021 роках 

розпочинається: 
01 липня 

для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2022 році 

розпочинається 
13 липня 

Прийом заяв та документів 

розпочинається: 15 липня 

для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту 

та єдиного фахового вступного випробування закінчується 
о 18:00 22 липня 

Фахові вступні випробування (проводяться в кілька потоків) 

розпочинаються: 18 липня 

закінчуються: 30 липня 

Надання рекомендацій для зарахування  

за державним замовленням  не пізніше 02 серпня 

за кошти фізичних та юридичних осіб 9 серпня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації 

для зарахування за державним замовленням до 18:00 8 серпня 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 12 серпня 

Терміни зарахування вступників: 

за державним замовленням 09 серпня 

за кошти фізичних та юридичних осіб 15 серпня 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та 

на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

(відповідно до цих Правил та Умов), здійснюється: 

не пізніше ніж 19 

серпня 

Також, у вересні Університет проводитиме другий етап вступу.  
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ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 року 

Вступ на старші курси на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра 

Етап Терміни 

Прийом заяв та документів 

розпочинається: 14 липня 

закінчується: о 12.00 22 липня 

Фахові вступні випробування проводяться: 

розпочинається: 24 липня 

закінчується: 30 липня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 02 серпня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: 

за державним замовленням до 04 серпня 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 6 серпня 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням 05 серпня 

за кошти фізичних та юридичних осіб 09 серпня 

 

Також, у вересні Університет проводитиме другий етап вступу. 
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ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 року 

Вступ на ОР бакалавра на основі диплома про вищу освіту  

«Друга вища освіта» 

 

Етап Терміни 

Прийом заяв та документів 

розпочинається: 14 липня 

закінчується: о 12.00 22 липня 

Фахові вступні випробування проводяться: 

розпочинаються: 24 липня 

закінчуються: 30 липня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
02 серпня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 6 серпня 

Терміни зарахування вступників 

за кошти фізичних та юридичних осіб 09 серпня 

 

Також, у вересні Університет проводитиме другий етап вступу. 

 

   



ДОВІДНИК ВСТУПНИКА 
 

 
 

 
 

94 

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 року 

Вступ на кафедру військової підготовки 

 

Перший етап: 

 

Етапи Терміни 

Прийом заяв і документів  

початок о 9.00 год. 4 квітня 

закінчення о 17.00 год. 17 червня 

Строки проведення Університетом вступних 

випробувань 
із 21 червня до 24 червня 

Терміни зарахування вступників до 4 липня 

 

Другий етап - для громадян України, які мають ступінь освіти не нижче бакалавра 1 не 

навчаються в закладах вищої освіти (ЗВО); 

 

Етапи Терміни 

Прийом заяв і документів  

початок о 9.00 год. 18 липня 

закінчення о 17.00 год. 12 серпня 

Строки проведення Університетом вступних 

випробувань 

з 16 серпня до 18 серпня 

Терміни зарахування вступників до 23 серпня 

 

Третій етап - для громадян, що вступили навчання до ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста та інших ЗВО та для громадян України, які навчаються у вищих 

навчальних закладах 

 

Етапи Терміни 

Прийом заяв і документів  

початок о 9.00 год. 5 вересня 

закінчення о 17.00 год. 23 вересня 

Строки проведення Університетом вступних 

випробувань 

із 27 вересня по 29 вересня  

Терміни зарахування вступників до 04 жовтня 
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ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 року 

Вступ на ОНР доктора філософії 

 

Перший етап (за кошти фізичних або юридичних осіб): 

 

Етапи вступної кампанії 

Навчання очна 

форма (денна, 

вечірня) 

Навчання заочна 

контрактна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 01 лютого 2022 року 

закінчується: о 17.00 18 лютого 2022 року 

Фахові вступні випробування 

проводяться: 

із 21 лютого по 25 лютого: 

21 лютого – додаткове вступне випробування 

23 лютого – іноземна мова 

25 лютого – фахове вступне випробування 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників 
не пізніше 17:00 26 лютого 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали рекомендації: 
до 18:00 год 27 лютого 

Терміни зарахування вступників Не пізніше 28 лютого 

 

 

Другий етап: 

 

Етапи вступної кампанії 

Навчання очна 

форма (денна, 

вечірня) 

Навчання заочна 

контрактна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 
01 серпня 2022 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 15  серпня  2022 р. 

Фахові вступні випробування проводяться: з 16 серпня  до 23 серпня   2022 р. 

16  серпня за не базовий рівень освіти 

18, 19 серпня – іноземні мови 

22 серпня – спеціальність. 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників 
не пізніше 17.00 год. 26   серпня   2022 р. 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням   

не пізніше 27 серпня 2022 р. 

не пізніше 31  серпня 2022 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови 

виконання державного замовлення відповідної 

спеціальності) 
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Третій етап: 

 

Етапи вступної кампанії 

Навчання очна 

форма (денна, 

вечірня) 

Навчання заочна 

контрактна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 26 вересня 2022 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 10 жовтня 2022 р. 

Фахові вступні випробування проводяться: 

з 11  жовтня  до 14  жовтня  2022 р. 

11 жовтня  за не базовий рівень освіти 

12 жовтня – іноземні мови 

14 жовтня – спеціальність. 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників 
не пізніше 17.00 год. 17  жовтня  2022 р. 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням 

не пізніше 18  жовтня  2022 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови 

виконання державного замовлення відповідної 

спеціальності 

не пізніше 20 жовтня 2022 р. 

 

Четвертий етап (за кошти фізичних або юридичних осіб): 

 

Етапи вступної кампанії 

Навчання очна 

форма (денна, 

вечірня) 

Навчання заочна 

контрактна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 01 лютого 2023 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 15 лютого 2023 р. 

Фахові вступні випробування проводяться: 

з 17 лютого до 23 лютого 2023 р. 

17 лютого за не базовий рівень освіти 

20 лютого – іноземні мови 

22 лютого – спеціальність. 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників 
не пізніше 17.00 год. 24  лютого  2023 р. 

Терміни зарахування вступників 

не пізніше 27  лютого 2023 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови 

виконання державного замовлення відповідної 

спеціальності) 
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ТВОРЧИЙ КОНКУРС: ПІДГОТОВКА (ВИМОГИ) 

Для вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО (на 1-ий курс) 

Творчий конкурс для вступників на перший курс університету на основі свідоцтва про повну 

загальну середню освіту (для вступників на перший курс проводиться з таких спеціальностей: 

 017 Фізична культура і спорт (загальна фізична підготовка) 

 022 Дизайн (композиція) 

 023 Образотворче мистецтво (рисунок) 

 024 Хореографія (хореографічна майстерність) 

 025 Музичне мистецтво (концертне виконання музичних творів) 

 026 Сценічне мистецтво (акторська майстерність) 

На сайті приймальної комісії admission.pnu.edu.ua у меню «Важлива інформація для вступників», 

підменю «Вступ на перший курс (після 11 класу, на основі свідоцтва ПЗСО, перший 

(бакалаврський) рівень)», підменю «Вступ на перший курс (після 11 класу, на основі свідоцтва 

ПЗСО, перший (бакалаврський) рівень)» у таблиці, пункт 11 «Програми вступних випробувань, 

творчих конкурсів (2022 рік)» можна переглянути програмові вимоги до проведення творчих 

конкурсів. 

Інформація щодо складання творчих конкурсів. 

Формування груп. Групи формуються до етапу граничного наповнення у порядку подання заяв. 

Якщо група у відповідний день наповнена, то з вами зв'яжуться окремо працівники Приймальної 

комісії для уточнення дати складання творчого конкурсу згідно з розкладом  

Місце. Збір вступників на творчий конкурс відбувається о 8:30 у день його проведення біля входу 

до гуманітарного корпусу університету за адресою вул. Шевченка, 57 (вхід з вул. Чорновола). 

Проведення творчого конкурсу відбувається згідно з розкладом.  

Для участі у творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення вступники у 

день проведення подають:  

- заяву;  

- копію документа, що посвідчує особу;  

- фотокартку розміром Зх4 см;  

- копію документа про повну загальну середню освіту.  

Умови допуску: до складання творчого конкурсу допускаються вступники за наявності:  

- документа, що посвідчує особу;  

- сертифікатів ЗНО;  

- вступники на "Фізичну культуру і спорт" також подають додатково висновок 

медичної комісії Івано-Франківського обласного лікувально-фізкультурного центру 

―Здоров’я‖ (м. Івано-Франківськ, вул. Матейка, 20);  

- засобів індивідуального захисту (захисні маски, рукавички тощо).  

Що потрібно з собою мати?  

 спеціальність 017 Фізична культура і спорт: спортивну форму у відповідності до погоди 

(штани/шорти, футболку/кофту, спортивне взуття та медичну довідку (вказано у правилах 

прийому);  
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 спеціальність 022 Дизайн: аркуш паперу формату А-3, олівець, гумка, перо, туш, 

пензлики, лінери, кнопки;  

 спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація: 

аркуш паперу формату А-2, олівець, гумка, кнопки;  

 спеціальність 024 Хореографія: танцювальна форма, балетки і танцювальне взуття, 

елементи костюму, флешка із записом фонограми, ручка або олівець, аркуш паперу;  

 спеціальність 025 Музичне мистецтво: музичний інструмент, ручка, аркуш паперу;  

 спеціальність 026 Сценічне мистецтво: флешка із записом фонограми, елементи 

костюмів для танцю та монологу (при потребі), ручка, аркуш паперу. 

 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС: РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ 

Для вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО (на 1-ий курс) 

Реєстрація на творчі конкурси розпочнеться 24 червня. На сайті приймальної комісії 

admission.pnu.edu.ua з’явиться реєстраційна форма, яку треба буде заповнити. 

Для вступників на місця державного замовлення реєстрація завершиться 11 липня, для вступників 

на місця контракту реєстрація завершиться 21 липня. 

Творчі конкурси будуть проводиться із 1 липня по 22 липня, відповідно до розкладу. Розклад буде 

оприлюднено на сайті приймальної комісії admission.pnu.edu.ua за місяць до початку проведення 

творчих конкурсів. 

Для участі у творчому конкурсі необхідно заповнити заяву, яку завантажується із сайту 

приймальної комісії, та з’явитися із заповненою заявою у день здачі творчого конкурсу. 

Заява завантажується за адресою: На сайті приймальної комісії admission.pnu.edu.ua у меню 

«Важлива інформація для вступників», підменю «Вступ на перший курс (після 11 класу, на основі 

свідоцтва ПЗСО, перший (бакалаврський) рівень)», підменю «Вступ на перший курс (після 11 

класу, на основі свідоцтва ПЗСО, перший (бакалаврський) рівень)» у таблиці, пункт 20 «Форма 

заяви для участі у творчому конкурсі (мати заповнену із собою у день проведення творчого 

конкурсу)» 
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ТВОРЧИЙ КОНКУРС (фаховий іспит): ПІДГОТОВКА (ВИМОГИ) 

Для вступників на старші курси ОР бакалавра на основі диплома молодшого 

спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра 

Фаховий іспит у вигляді творчого вступного випробування для вступників на старші курси 

університету проводиться з таких спеціальностей: 

 022 Дизайн (композиція) 

 023 Образотворче мистецтво (рисунок) 

 024 Хореографія (хореографічна майстерність) 

 025 Музичне мистецтво (концертне виконання музичних творів) 

 026 Сценічне мистецтво (акторська майстерність) 

На сайті приймальної комісії admission.pnu.edu.ua у меню «Важлива інформація для вступників», 

підменю «Вступ на старші курси (перший (бакалаврський) рівень на базі молодшого спеціаліста)», 

у таблиці, пункт 5 «Програми вступних випробувань, творчих конкурсів (2022 рік)» можна 

переглянути програмові вимоги до проведення творчих конкурсів. 

Інформація щодо складання творчих конкурсів. 

Формування груп. Групи формуються до етапу граничного наповнення у порядку подання заяв. 

Якщо група у відповідний день наповнена, то з вами зв'яжуться окремо працівники Приймальної 

комісії для уточнення дати складання творчого конкурсу згідно з розкладом  

Місце. Збір вступників на творчий конкурс відбувається о 8:30 у день його проведення біля входу 

до гуманітарного корпусу університету за адресою вул. Шевченка, 57 (вхід з вул. Чорновола). 

Проведення творчого конкурсу відбувається згідно з розкладом.  

Для участі у творчому конкурсі вступники у день проведення подають:  

- заяву;  

- копію документа, що посвідчує особу;  

- фотокартку розміром Зх4 см;  

- копію документа про повну загальну середню освіту.  

Умови допуску: до складання творчого конкурсу допускаються вступники за наявності:  

- документа, що посвідчує особу;  

- сертифікатів ЗНО;  

- засобів індивідуального захисту (захисні маски, рукавички тощо).  

Що потрібно з собою мати?  

 спеціальність 022 Дизайн: аркуш паперу формату А-3, олівець, гумка, перо, туш, 

пензлики, лінери, кнопки;  

 спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація: 

аркуш паперу формату А-2, олівець, гумка, кнопки;  

 спеціальність 024 Хореографія: танцювальна форма, балетки і танцювальне взуття, 

елементи костюму, флешка із записом фонограми, ручка або олівець, аркуш паперу;  

 спеціальність 025 Музичне мистецтво: музичний інструмент, ручка, аркуш паперу;  

 спеціальність 026 Сценічне мистецтво: флешка із записом фонограми, елементи 

костюмів для танцю та монологу (при потребі), ручка, аркуш паперу. 
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ФАХОВИЙ ІСПИТ (ТВОРЧИЙ КОНКУРС): РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ 

Для вступників на старші курси ОР бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра 

Реєстрація на творчі конкурси буде відбуватися автоматично, по мірі надходження заяв. На сайті 

приймальної комісії admission.pnu.edu.ua з’явиться реєстраційна форма, яку треба буде заповнити. 

Для вступників реєстрація розпочнеться із 14 липня і завершиться 22 липня. 

Творчі конкурси будуть проводиться із 24 по 20 липня, відповідно до розкладу. Розклад буде 

оприлюднено на сайті приймальної комісії admission.pnu.edu.ua за місяць до початку проведення 

творчих конкурсів. 

 

  



ДОВІДНИК ВСТУПНИКА 
 

 
 

 
 

101 

ФАХОВИЙ ІСПИТ (ТВОРЧИЙ КОНКУРС): ПІДГОТОВКА (ВИМОГИ) 

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА «ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ» 

Фаховий іспит у вигляді творчого вступного випробування для вступників на «другу вищу освіту» 

університету проводиться з таких спеціальностей: 

 022 Дизайн (композиція) 

 023 Образотворче мистецтво (рисунок) 

 024 Хореографія (хореографічна майстерність) 

 025 Музичне мистецтво (концертне виконання музичних творів) 

 026 Сценічне мистецтво (акторська майстерність) 

Програмові вимоги до проведення творчих конкурсів можна переглянути на сайті приймальної 

комісії admission.pnu.edu.ua, а саме: у меню «Важлива інформація для вступників», підменю 

«Вступ на старші курси (перший (бакалаврський) рівень (на основі здобутого рівня вищої освіти – 

бакалавра, спеціаліста, магістра))», пункт 5 «Програми вступних випробувань». 

Інформація щодо складання творчих конкурсів. 

Формування груп. Групи формуються до етапу граничного наповнення у порядку подання заяв. 

Якщо група у відповідний день наповнена, то з вами зв'яжуться окремо працівники Приймальної 

комісії для уточнення дати складання творчого конкурсу згідно з розкладом  

Місце. Збір вступників на творчий конкурс відбувається о 8:30 у день його проведення біля входу 

до гуманітарного корпусу університету за адресою вул. Шевченка, 57 (вхід з вул. Чорновола). 

Проведення творчого конкурсу відбувається згідно з розкладом.  

Для участі у творчому конкурсі вступники у день проведення подають:  

- заяву;  

- копію документа, що посвідчує особу;  

- фотокартку розміром Зх4 см;  

- копію документа про повну загальну середню освіту.  

Умови допуску: до складання творчого конкурсу допускаються вступники за наявності:  

- документа, що посвідчує особу;  

- сертифікатів ЗНО;  

- засобів індивідуального захисту (захисні маски, рукавички тощо).  

Що потрібно з собою мати?  

 спеціальність 022 Дизайн: аркуш паперу формату А-3, олівець, гумка, перо, туш, 

пензлики, лінери, кнопки;  

 спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація: 

аркуш паперу формату А-2, олівець, гумка, кнопки;  

 спеціальність 024 Хореографія: танцювальна форма, балетки і танцювальне взуття, 

елементи костюму, флешка із записом фонограми, ручка або олівець, аркуш паперу;  

 спеціальність 025 Музичне мистецтво: музичний інструмент, ручка, аркуш паперу;  

 спеціальність 026 Сценічне мистецтво: флешка із записом фонограми, елементи 

костюмів для танцю та монологу (при потребі), ручка, аркуш паперу. 

 

https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd/
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ФАХОВИЙ ІСПИТ (ТВОРЧИЙ КОНКУРС): РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ 

 

Реєстрація на творчі конкурси буде відбуватися автоматично, по мірі надходження заяв. 

Творчі конкурси будуть проводиться із 24 по 20 липня, відповідно до розкладу. Розклад буде 

оприлюднено на сайті приймальної комісії admission.pnu.edu.ua не пізніше як за три дні до початку 

прийому документів. 
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ЄФВВ – ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Починаючи із цього року деякі спеціальності серед вимог до вступу мають обов’язкову умову – 

проходження єдиного фахового вступного випробування. 

Перелік таких спеціальностей: 

 

 051 Економіка 

 052 Політологія 

 061 Журналістика 

 071 Облік і оподаткування 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 073 Менеджмент 

 075 Маркетинг 

 081 Право 

 281 Публічне управління та адміністрування 

 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

 292 Міжнародні економічні відносини 
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ЄВІ, ЄФВВ: РЕЄСТРАЦІЯ 

Для проходження (здачі) ЄВІ та ЄФВВ необхідно пройти процедуру реєстрації. Реєстрація 

триватиме з 26 квітня до 17 травня. 

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом. 

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів: 
 заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного 

листка; 

 документ, що посвідчує особу; 

 облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків); 

 довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання 

диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні 

дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти); 

 документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, 

які завершили навчання в минулих роках); 

 фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає 

досягнутому віку вступника; 

 у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄФВВ (пільгові категорії) -

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о. 

 

2. За дистанційної реєстрації надішліть на електронну адресу приймальної комісії 

admission@pnu.edu.ua скановані копії або фотокопії реєстраційних документів. 
Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – 

прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності). 

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-

анкеті. 

 

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка. 

 У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на 

електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка 

зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите 

помилки, зверніться до приймальної комісії. 

 Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до 

приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у 

заяві-анкеті. 

 Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського 

центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої 

здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. 

 

  

mailto:admission@pnu.edu.ua
https://zno.testportal.com.ua/master/login
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ЄВІ, ЄФВВ: ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ 

 

Єдиний вступний іспит (основна сесія) відбудеться 22 червня. 

 

Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин – тесту загальної навчальної 

компетентності (ТЗНК), який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту. Дати проведення 

предметних тестів: 

 економіка та міжнародна економіка – 24 червня; 

 право та міжнародне право – 24 червня; 

 облік і фінанси – 29 червня; 

 політологія та міжнародні відносини – 29 червня; 

 психологія та соціологія – 29 червня; 

 управління та адміністрування – 1 липня. 

 

Якщо вступники виявлять бажання складати більше одного предметного тесту, а тести 

проводитимуться в один день, то під час реєстрації вони оберуть, який складатимуть в основну, а 

який у додаткову сесію.  

 

Спеціально організована сесія ЄВІ для вступників, які зареєструвалися для участі в основній сесії 

ЄВІ, але бажають повторно скласти іспит або не зареєструвалися для участі в основній сесії, 

відбудеться 10 вересня. Реєстрація розпочнеться 26 липня та триватиме до 4 серпня. Сесія 

проводиться за кошти фізичних осіб. 
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ЄВІ, ЄФВВ: ПІДГОТОВКА, ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма 

вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

ЄФВВ та ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, 

французької або іспанської). 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми 

єдиного вступного іспиту з іноземних мов, затвердженої наказом МОН №411 від 28.03.2019 . 

Програма єдиного вступного іспиту створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти (рівень В1-В2). 

ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ  передбачає виконання завдань двох тестів: із 

загальних навчальних компетентностей та предметного. 

Із проєктами програм предметних тестів і програмами ТЗНК можна ознайомитися на сайті МОН. 

Цьогоріч суттєво розширено сферу застосування єдиного фахового вступного випробування до 

магістратури з використанням технологій ЗНО. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра 

за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 

07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 

29 «Міжнародні відносини» відбуватиметься  за результатами єдиного фахового вступного 

випробування та єдиного вступного іспиту. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями вступники 

подаватимуть результати ЄВІ. 

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти, 2022 року під час вступу до 

вишу зараховуватимуть результати єдиного вступного іспиту 2020-2022 років. ЄФВВ – 2022 року. 

 

  

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2022/yedine-fahove-vstupne-viprobuvannya/programi-yefvv
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Nakaz-MON-1098_Umovy-pryjomu2022.pdf
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ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА ДО МАГІСТРАТУРИ 

 

Для вступників у магістратуру будуть доступні два кабінети. Кабінет учасника ЄВІ/ЄФВВ та 

електронний кабінет вступника. 

Кабінет учасника ЄВІ/ЄФВВ створений на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, 

перейти в нього в нього можна за посиланням: https://zno.testportal.com.ua/master/login 

Електронний кабінет вступника створюється на сайті vstup.edbo.gov.ua вступником. 

Рекомендуємо переглянути відео інструкцію зі створення електронного кабінету вступника за 

адресою: https://youtu.be/HjC_fbnABRE 

 

  

https://zno.testportal.com.ua/master/login
https://vstup.edbo.gov.ua/
https://youtu.be/HjC_fbnABRE
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ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ: ТЕСТИ І ПІДГОТОВКА 

Для вступників у магістратуру 

Перелік і назви вступних випробувань для вступників у магістратуру можна переглянути у 

додатку 4 до правил прийому: сайт приймальної комісії admission.pnu.edu.ua – меню «Правила 

прийому – 2022», підменю «Правила прийому університету 2022 року» - Додаток 3. Перелік 

спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра. 

Фахові вступні випробування для вступників у магістратуру Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника відбуваються у формі комп’ютерного тестування. 

Тести складаються із завдань двох рівнів – базового і основного. Базовий рівень складається із 10 

запитань (під час тестування), для успішного переходу до завдань основного рівня необхідно дати 

правильну відповідь як мінімум на 3 запитання. При виконанні цієї умови вступнику 

зараховується 100 балів, а далі «включаються» запитання основного рівня, їх буде 25, правильна 

відповідь на кожне запитання оцінюється у 4 бали. Максимальний бал за проходження усіх 

запитань – 200. 

Переглянути тестові запитання можна на сайті приймальної комісії admission.pnu.edu.ua, а саме: у 

меню «Важлива інформація для вступників», підменю «Вступ у магістратуру (другий 

(магістерський) рівень вищої освіти)», пункт 11 «Тестові запитання». 

Запитання для вступників 2022 року з’являться на сайті не пізніше як за місяць до вступних 

випробувань (початок 18 липня), орієнтовний час публікації цьогорічних тестових запитань – 

кінець березня. 

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ: РОЗКЛАД 

Для вступників у магістратуру 

Вступні випробування для вступників у магістратуру розпочнуться із 18 липня і триватимуть до 30 

липня. Випробування відбуватимуться у приміщенні університету відповідно до затвердженого 

розкладу. Розклад вступних випробувань буде опублікований на сайті приймальної комісії не 

пізніше як за три дні до початку прийому документів. 

Переглянути розклад вступних випробувань можна на сайті приймальної комісії 

admission.pnu.edu.ua, а саме: у меню «Важлива інформація для вступників», підменю «Вступ у 

магістратуру (другий (магістерський) рівень вищої освіти)», пункт 8 «Розклад проведення 

вступних випробувань (фахові тестування, фахові творчі конкурси, іноземна мова)». 

 

  

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-3-2020.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-3-2020.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-3-2020.pdf
https://dist-vstup.pnu.edu.ua/
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ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ: ПІДГОТОВКА, ТЕСТИ, РОЗКЛАД 

Для вступників на ОР бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра 

 

Перелік і назви вступних випробувань для вступників на старші курси ОР бакалавра можна 

переглянути у додатку 2 до правил прийому: сайт приймальної комісії admission.pnu.edu.ua – меню 

«Правила прийому – 2022», підменю «Правила прийому університету 2022 року» - Додаток 2. 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі 

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

вакантні місця) осіб, які здобули освітній  (освітньо-професійний) ступінь молодшого бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра 

Фахові вступні випробування для вступників на старші курси Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника відбуваються у формі комп’ютерного тестування. 

Тести складаються із завдань двох рівнів – базового і основного. Базовий рівень складається із 10 

запитань (під час тестування), для успішного переходу до завдань основного рівня необхідно дати 

правильну відповідь як мінімум на 3 запитання. При виконанні цієї умови вступнику 

зараховується 100 балів, а далі «включаються» запитання основного рівня, їх буде 25, правильна 

відповідь на кожне запитання оцінюється у 4 бали. Максимальний бал за проходження усіх 

запитань – 200. 

Переглянути тестові запитання можна на сайті приймальної комісії admission.pnu.edu.ua, а саме: у 

меню «Важлива інформація для вступників», підменю «Вступ на старші курси (перший 

(бакалаврський) рівень на базі молодшого спеціаліста)», пункт 7 «Тестові запитання». 

Запитання для вступників 2022 року з’являться на сайті не пізніше як за місяць до вступних 

випробувань (початок 18 липня), орієнтовний час публікації цьогорічних тестових запитань – 

кінець березня. 

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ: РОЗКЛАД 

Для вступників на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра 

Вступні випробування для вступників на старші курси розпочнуться із 24 липня і триватимуть до 

30 липня. Випробування відбуватимуться у приміщенні університету відповідно до затвердженого 

розкладу. Розклад вступних випробувань буде опублікований на сайті приймальної комісії не 

пізніше як за три дні до початку прийому документів. 

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-2022.pdf
https://dist-vstup.pnu.edu.ua/
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Переглянути розклад вступних випробувань можна на сайті приймальної комісії 

admission.pnu.edu.ua, а саме: у меню «Важлива інформація для вступників», підменю «Вступ на 

старші курси (перший (бакалаврський) рівень на базі молодшого спеціаліста)», пункт 6 «Розклад 

проведення вступних випробувань (фахові тестування, фахові творчі конкурси, іноземна мова)». 
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ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ НА ОР БАКАЛАВРА: ПІДГОТОВКА, ТЕСТИ, 

РОЗКЛАД 

Для вступників на «другу вищу» 

Перелік і назви вступних випробувань для вступників на ОР бакалавра на «другу вищу освіту» 

можна переглянути у додатку 7 до правил прийому: сайт приймальної комісії admission.pnu.edu.ua 

– меню «Правила прийому – 2022», підменю «Правила прийому університету 2022 року» - 

Додаток 7. Перелік вступних випробувань для прийому на навчання вступників, які здобули 

базову або повну вищу освіту та вступають на навчання на другий (третій) курс для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за неспорідненою спеціальністю у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу, та осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра і 

виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

іншою спеціальністю на другий курс в Університеті в межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу 

Фахові вступні випробування для вступників на ОР бакалавра, що вступають на «другу вищу 

освіту» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбуваються у 

формі комп’ютерного тестування (крім вступників на спеціальності інституту мистецтв). 

Тести складаються із завдань двох рівнів – базового і основного. Базовий рівень складається із 10 

запитань (під час тестування), для успішного переходу до завдань основного рівня необхідно дати 

правильну відповідь як мінімум на 3 запитання. При виконанні цієї умови вступнику 

зараховується 100 балів, а далі «включаються» запитання основного рівня, їх буде 25, правильна 

відповідь на кожне запитання оцінюється у 4 бали. Максимальний бал за проходження усіх 

запитань – 200. 

Переглянути тестові запитання можна на сайті приймальної комісії admission.pnu.edu.ua, а саме: у 

меню «Важлива інформація для вступників», підменю «Вступ на старші курси (перший 

(бакалаврський) рівень (на основі здобутого рівня вищої освіти – бакалавра, спеціаліста, 

магістра))», пункт 5 «Програми вступних випробувань» та пункт 7 «Тестові запитання». 

Запитання для вступників 2022 року з’являться на сайті не пізніше як за місяць до вступних 

випробувань (початок 24 липня), орієнтовний час публікації цьогорічних тестових запитань – 

кінець березня. 

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ: РОЗКЛАД 

Для вступників на основі диплома про вишу освіту на ОР бакалавра («Друга 

вища освіта») 

Вступні випробування для вступників на старші курси розпочнуться із 24 липня і триватимуть до 

30 липня. Випробування відбуватимуться у приміщенні університету відповідно до затвердженого 

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-2022.pdf
https://dist-vstup.pnu.edu.ua/
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розкладу. Розклад вступних випробувань буде опублікований на сайті приймальної комісії не 

пізніше як за три дні до початку прийому документів. 

Переглянути розклад вступних випробувань можна на сайті приймальної комісії 

admission.pnu.edu.ua, а саме: у меню «Важлива інформація для вступників», підменю підменю 

«Вступ на старші курси (перший (бакалаврський) рівень (на основі здобутого рівня вищої освіти – 

бакалавра, спеціаліста, магістра))», пункт 6 «Розклад проведення вступних випробувань». 

 

 

  

https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd/
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ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА 

Для вступників на старші курси на основі диплома молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра 

 

Для вступників на старші курси електронний кабінет вступника створюється на сайті 

vstup.edbo.gov.ua вступником. 

Рекомендуємо переглянути відео інструкцію зі створення електронного кабінету вступника за 

адресою: https://youtu.be/HjC_fbnABRE 

 

 

  

https://vstup.edbo.gov.ua/
https://youtu.be/HjC_fbnABRE
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

для вступників на «другу вищу освіту» 

 Якщо у Вас є диплом бакалавра, чи спеціаліста, чи магістра – Ви можете здобути другу вищу 

освіту шляхом вступу в магістратуру. Термін навчання в магістратурі 1 рік 4 місяці. По 

завершенні навчання Ви здобудете другий (магістерський) рівень вищої освіти і отримаєте 

диплом магістра за обраною спеціальністю. 

 На більшість спеціальностей в Університеті, які оголосили прийом в магістратуру можна 

вступити на навчання за неспорідненою спеціальністю. Детальніше – у правилах прийому до 

Університету. Для уточнення інформації, також можна звернутися до нас із листом (написати 

листа у приймальну комісію), або зателефонувати у відбіркову комісію факультету, який 

проводить прийом на обрану вами спеціальність (контакти відбіркових комісій). 

Якщо Ви: 

 маєте вищу освіту (маєте диплом бакалавра, спеціаліста, магістра), чи 

 не менше одного року здобуваєте освітній ступінь бакалавра і виконуєте у повному обсязі 

навчальний план 

та вирішили здобути вищу освіту за першим (бакалаврським) рівнем освіти за неспорідненою 

спеціальністю у межах вакантних місць ліцензійного обсягу, то Ви можете поступити на навчання 

на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра. 

 Термін навчання при вступі на другий курс – 2 роки 10 місяців 

 Термін навчання при вступі на третій курс – 1 рік 10 місяців. 

По завершенні навчання на першому (бакалаврському) рівні освіти Ви отримаєте диплом 

бакалавра за обраною Вами спеціальністю. 

 

  

https://admission.pnu.edu.ua/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
https://admission.pnu.edu.ua/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
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КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Перелік спеціальностей 

Математичне та програмне забезпечення функціонування 

автоматизованих систем 
25 осіб 

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 50 осіб 

Експлуатація та ремонт автомобільної техніки та їх аналогів 25 осіб 

Соціальна психологія 25 осіб 

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА КВП 

Вартість навчання для вступників на кафедру військової підготовки 2021 року складала 6742 

грн/рік 

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ НА КВП 

Термін навчання на КВП складає до 2 років. 

 

ВСТУПНІ ІСПИТИ: ПІДГОТОВКА, ВИМОГИ, РОЗКЛАД 

 Вступні іспити з оцінки рівня допризовної підготовки громадян відбуваються в усній 

формі. Вступні іспити оцінюються за 10-бальною шкалою. 

 Оцінка рівня фізичної підготовленості вступників визначається за результатами 

практичного виконання фізичних вправ відповідно до нормативів, установлених 

Міністерством оборони України (Генеральним штабом Збройних Сил України). Усі вправи 

приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Вступні 

іспити з оцінки рівня фізичної підготовки оцінюються як "зараховано" або "незараховано". 

 Мінімальна величина конкурсного бала, який повинен набрати вступник на кафедру 

військової підготовки Університету за результатами складання іспитів становить 10 балів 

 

Розклад проведення вступних іспитів на КВП 
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АСПІРАНТУРА: ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВСТУПУ 

Галузь знань Спеціальність 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

Норма-

тивні 

терміни 

навчання 

Вартість одного року навчання*, 

грн. 

Код Назва Код Назва 
Денна Заочна 

Без переривання 

трудової діяльності 

(здобувач 

наукового ступеня, 

штатний 

працівник) 

Педагогічний факультет 

01 Освіта 011 
Освітні, педагогічні 

науки 
15 4 р. 

28800 21500 10000 
01 Освіта 014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

30 4 р. 

01 Освіта 015 

Професійна освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

10 4 р. 

Факультет фізичного виховання і спорту 

01 Освіта 017 
Фізична культура і 

спорт 
10 4 р. 

28800 21500 10000 

22 
Охорона 

здоров’я 
227 

Фізична терапія, 

ерготерапія 
10 4 р. 

Навчально-науковий Інститут мистецтв 

02 
Культура і 

мистецтво 
023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

20 4 р. 

28800 21500 10000 

02 
Культура і 

мистецтво 
025 Музичне мистецтво 20 4 р. 

03 
Гуманітарні 

науки 
034 Культурологія 20 4 р. 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

03 
Гуманітарні 

науки 
032 Історія та археологія 30 4 р. 

28800 21500 10000 

05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

052 Політологія 30 4 р. 

Факультет філології 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 Філологія 25 4 р. 28800 21500 10000 

Економічний факультет 

05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 40 4 р. 28800 21500 10000 

Інститут післядипломної освіти і довузівської підготовки 

28 
Управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління 

та адміністрування 
5 4 р. 28800 21500 10000 

Філософський факультет 

03 
Гуманітарні 

науки 
033 Філософія 10 4 р. 

28800 21500 10000 

05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

053 Психологія 20 4 р. 

Навчально-науковий Юридичний інститут 
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08 Право 081 Право 25 4 р. 28800 21500 10000 

Факультет природничих наук 

09 Біологія 091 Біологія 8 4 р. 

28800 21500 10000 

10 
Природничі 

науки 
102 Хімія 5 4 р. 

13 
Механічна 

інженерія 
132 Матеріалознавство 5 4 р. 

20 

Аграрні науки 

та продоволь-

ство 

205 Лісове господарство 4 4 р. 

20 

Аграрні науки 

та продоволь-

ство 

201 Агрономія 4 4 р. 

Фізико-технічний факультет 

10 
Природничі 

науки 
104 Фізика та астрономія 5 4 р. 

28800 21500 10000 10 
Природничі 

науки 
105 

Прикладна фізика та 

наноматеріали 
15 4 р. 

17 
Електроніка та 

телекомунікації 
171 Електроніка 5 4 р. 

Факультет математики та інформатики 

11 
Математика та 

статистика 
111 Математика 20 4 р. 28800 21500 10000 
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АСПІРАНТУРА: ВСТУПНІ ІСПИТИ 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня доктора 

філософії, зараховуються бали за два вступних іспити. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття доктора філософії 

(PhD), конкурсний бал обчислюється як сума результату за два вступні іспити 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2, 

де П1 – оцінка за вступний іспит зі спеціальності, П2 – оцінка за вступний іспит з іноземної мови, 

К1 – невід’ємний ваговий коефіцієнт рівний 0.7, К2 – невід’ємний ваговий коефіцієнт рівний 0.3. 

Вступні іспити відбуваються у письмово-усній формі. Вступні іспити оцінюються за 10-бальною 

шкалою. 

Особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх 

дипломі магістра (спеціаліста), складають додаткові вступні випробування. Результат додаткового 

вступного іспиту, при вступі вступника до Університету для здобуття ступеня доктора філософії 

(PhD) з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в його дипломі магістра 

(спеціаліста), оцінюється як ―достатньо/недостатньо‖. 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів 

TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English 

Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 

аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – 

дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту 

з іноземної мови. 

Вступники, які на час вступу для здобуття доктора філософії (PhD) склали всі або декілька 

кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів, в якості яких їм 

зараховуються оцінки кандидатських іспитів/ 

АСПІРАНТУРА: ВСТУПНІ ІСПИТИ: ПІДГОТОВКА 

На сайті приймальної комісії у меню підменю «Вступ у аспірантуру (третій (освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти (PhD), науковий рівень, 2022» у таблиці пункт 5 розміщені програмові вимоги 

до вступних іспитів для вступників у аспірантуру. 

АСПІРАНТУРА: ВСТУПНІ ІСПИТИ: РОЗКЛАД 

Розклад для вступників у аспірантуру можна переглянути у цьому довіднику, або на сайті, за 

посиланням (пункт 6).. 

 

  

https://admission.pnu.edu.ua/%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%96%d1%97-phd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba-2021/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%96%d1%97-phd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba-2021/
Вступ%20у%20аспірантуру%20(третій%20(освітньо-науковий)%20рівень%20вищої%20освіти%20(PhD),%20науковий%20рівень,%202021
Вступ%20у%20аспірантуру%20(третій%20(освітньо-науковий)%20рівень%20вищої%20освіти%20(PhD),%20науковий%20рівень,%202021
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КОНТАКТИ 

 
АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: 

Гуманітарний корпус, ауд. 101 (вхід з вул. Чорновола) 

вул. Шевченка, 57 

м. Івано-Франківськ 

76018, Україна 

Тел.: 0342 596060 (з 01.07.2022 р.) 

Тел. моб.: основний:  +(380) 95 029 77 89; додатковий: 066 725 724 1; 

E-mail: admission@pnu.edu.ua 

Відбіркові комісії: 

Структурний підрозділ E-mail Телефон 

Факультет історії, політології і міжнародних 

відносин 
vstup_fipmv@pnu.edu.ua 0506984776 

Навчально-науковий інститут мистецтв 

vstup_im@pnu.edu.ua 

0679573235 

Спеціальність 014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 
0679573235; 0959209761 

Спеціальність 014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 
0980935113; 0954551251 

Спеціальність 022 Дизайн 0951828178 

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 
0672719961 

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 0660398130 

Спеціальність 024 «Хореографія» 

Спеціальність 025 «Сценічне мистецтво» 
0673387748 

Факультет природничих наук vstup_fpn@pnu.edu.ua 0969453097 

Факультет туризму vstup_ft@pnu.edu.ua 0664642657 

Факультет філології vstup_if@pnu.edu.ua 0683232724 

Педагогічний факультет vstup_pf@pnu.edu.ua 0976009078 

Навчально-науковий юридичний інститут vstup_law@pnu.edu.ua 0508462096; 0677340772 

Коломийський навчально-науковий інститут vstup_ki@pnu.edu.ua 0984867683 

Економічний факультет vstup_ef@pnu.edu.ua 0634129818; 0971447627 

Факультет іноземних мов vstup_fim@pnu.edu.ua 
0506513359 Магістр 

0505596721 Бакалавр 

Факультет математики та інформатики vstup_fmi@pnu.edu.ua 0953476833 
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Факультет фізичного виховання і спорту vstup_ffvs@pnu.edu.ua 0986542580 

Фізико-технічний факультет vstup_ftf@pnu.edu.ua 0665601744 

Факультет психології vstup_ff@pnu.edu.ua 0966412131 

Інститут післядипломної освіти та 

довузівської підготовки 

vstup_ipodp@pnu.edu.ua 

 

Спеціальність 053 Психологія (Дитяча 

психологія та психологічна практика) 
0973323135 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта 

(логопедія) 
0685443383 

 Публічне управління та адміністрування 

 Бізнес-адміністрування 

 Управління навчальним закладом 

0993217571 

Івано-Франківський коледж vstup_ifk@pnu.edu.ua 0989738094 

Для здобуття освітнього ступеня доктора 

філософії 
vstup_phd@pnu.edu.ua 050102 73 74 

Кафедра військової підготовки kvp@pnu.edu.ua 0672781053 

Підготовчі курси idpo@pnu.edu.ua 0971608823 

 
Знайти нас на карті (натиснути, щоб переглянути) 

  

https://goo.gl/maps/mQNUDrTgFKuk3H6i8
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ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ ВСТУПНИКІВ 

 
  

Які є спеціальні умови участі у конкурсному відборі? 122 

Які є спеціальні умови участі на отримання державних місць при вступі? 122 

Хто має право на вступу за співбесідою, вступними іспитами? 123 

Хто має право на переведення на вакантні місця державного замовлення? 127 
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ЯКІ Є СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ? 

 
Правила вступу окремих (пільгових) категорій вступників описані у розділі VIII Правил прийому 

«Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти». 

 

Спеціальними умовами участі 

у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти є: 

 

1. Для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти: 

 зарахування за співбесідою; 

 участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2. 

2. Під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра: 

 участь у конкурсному відборі за іспитами. 

3. Під час вступу на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) є: 

 участь у конкурсному відборі за іспитами у закладі вищої освіти замість ЄФВВ та/або ЄВІ 

 

ЯКІ Є СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ НА ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ МІСЦЬ ПРИ 

ВСТУПІ? 

 

4. На здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі 

повної загальної середньої освіти є: 

 зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 або квотою-4 на місця 

державного або регіонального замовлення; 

 зарахування за квотою-3 на місця регіонального замовлення; 

 переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, 

передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами 

фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію; 

 переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у 

порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб 
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ХТО МАЄ ПРАВО НА ВСТУП ЗА СПІВБЕСІДОЮ, ІСПИТАМИ? 

 

 
  Рівень вступу  

Співбесіда 

 особи з інвалідністю 

внаслідок війни відповідно 

до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту 

 На перший курс, на 

основі ПЗСО  

 На старші курси, 

на основі диплома 

молодшого 

спеціаліста, 

фахового 

молодшого 

бакалавра, 

молодшого 

бакалавра 

 

 особи, яким Законом України 

«Про статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

надано право на прийом без 

екзаменів до державних 

закладів вищої освіти за 

результатами співбесіди; 

 особи з інвалідністю, які 

неспроможні відвідувати 

заклад освіти (за 

рекомендацією органів 

охорони здоров’я та 

соціального захисту 

населення) 

 На перший курс, на 

основі ПЗСО  

 

 

Вступні іспити 

(замість 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання) 

особи, визнані постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій 
відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», зокрема ті з 

них, які проходять військову 

службу (крім 

військовослужбовців строкової 

служби) в порядку, визначеному 

відповідними положеннями про 

проходження військової служби 

громадянами України 

 На перший курс, 

на основі ПЗСО  

 На старші курси, 

на основі диплома 

молодшого 

спеціаліста, 

фахового 

молодшого 

бакалавра, 

молодшого 

бакалавра 

Квота-1 на місця 

державного або 

регіонального 

замовлення 

особи, яким за рішенням 

регламентної комісії при 

регіональному центрі 

оцінювання якості освіти 

відмовлено в реєстрації для 

участі в 2022 році в 

Квота-1 на місця 

державного або 

регіонального 

замовлення 



ДОВІДНИК ВСТУПНИКА 
 

 
 

 
 

124 

зовнішньому незалежному 

оцінюванні через неможливість 

створення особливих 

(спеціальних) умов (за умови 

подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти копії 

медичного висновку за формою 

первинної облікової 

документації № 086-3/о 
«Медичний висновок про створення 

особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання», затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 

29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі 

питання участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або 

патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, що завірений підписом 

секретаря регламентної комісії 

при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти і 

печаткою регіонального центру 

оцінювання якості освіти, та 

відповідного витягу з протоколу 

засідання регламентної комісії 

при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти) 

Вступні іспити 

(замість 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання) 

особи, які в 2022 році не брали 

участі в основній та додатковій 

сесіях зовнішнього незалежного 

оцінювання з певного(их) 

навчального(их) предмета(ів) 

через наявність захворювання 

або патологічного стану, 

зазначеного в Переліку 

захворювань та патологічних 

станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження 

зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 

29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837 (за умови подання до 

приймальної комісії закладу 

вищої освіти одного з 

документів, зазначених у 

 

 На перший курс, на 

основі ПЗСО  

 На старші курси, 

на основі диплома 

молодшого 

спеціаліста, 

фахового 

молодшого 

бакалавра, 

молодшого 

бакалавра 

Квота-1 на місця 

державного або 

регіонального 

замовлення 
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підпункті 1 пункту 2 наказу 

Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони 

здоров’я України від 29 серпня 

2016 року № 1027/900 «Деякі 

питання участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або 

патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, або копії такого 

документа). 

Вступні іспити 

(замість 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання) 

особи, місцем проживання яких 

є тимчасово окупована 

територія окремих районів 

Донецької та Луганської 

областей, територія населених 

пунктів на лінії зіткнення, 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя (які не 

зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи) або 

переселилися з неї після 01 

січня 2022 року. 

 На перший курс, на 

основі ПЗСО  

 

квота-2 на місця 

державного або 

регіонального 

замовлення 

Вступні іспити 

(замість 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання) 

 особи, звільнені з військової 

служби починаючи з 01 

грудня 2021 року включно; 

 громадяни України, які 

здобули повну загальну 

середню освіту за кордоном у 

період між 01 вересня 2021 

року та 30 листопада 2022 

року (якщо вступні іспити – 

тільки контракт) 

 На перший курс, на 

основі ПЗСО  

 

 

 

діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, особи 

з їх числа. 
 На перший курс, на 

основі ПЗСО  

Квота-1 на місця 

державного або 

регіонального 

замовлення 

 

особи, що здобули повну 

загальну середню освіту у 

закладах освіти певної 

адміністративно-територіальної 

одиниці,- під час вступу на 

конкурсні пропозиції, для яких 

встановлено квоту-3 

 На перший курс, на 

основі ПЗСО 

Квота-3 на місця 

регіонального 

замовлення 

 

особи, які мають право на 

першочергове зарахування до 

закладів вищої (фахової 

 На перший курс, на 

основі ПЗСО 

квота-4 на місця 

державного або 

регіонального 
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передвищої) медичної, 

мистецької та педагогічної 

освіти відповідно до абзацу четвертого 

частини третьої статті 44 Закону України 

«Про вищу освіту» та Порядку реалізації 

права на першочергове зарахування до 

закладів вищої (фахової передвищої) 

медичної, мистецької та педагогічної 

освіти за державним (регіональним) 

замовленням осіб, які уклали угоду 

про відпрацювання не менше 

трьох років у сільській 

місцевості або селищі міського 

типу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 травня 

2018 року № 417 

замовлення 

вступні іспити у 

ЗВО (замість ЄВІ 

з іноземної мови 

та ЄФВВ) 

 особи, які не можуть взяти участі в ЄВІ та/або ЄФВВ 

через наявність у них захворювань, зазначених у 

Переліку захворювань та патологічних станів, що 

можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, 
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 

1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 

2016 року за № 1707/29837 

 особи, які для виконання ЄВІ та/або ЄФВВ 

потребують створення інших особливих умов, ніж 

зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, 

що створюються для осіб з особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення ЗНО, затвердженому 

наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, 

за кодами 0101–0105, 0201–0203, 0206, 0301–0306, 0401, 0501, 0601, 

0701, 0702 

 на ОР магістра 

вступні іспити у 

ЗВО (замість ЄВІ 

з іноземної мови 

та ЄФВВ) 

вступники, звільнені з усіх видів військової служби 

починаючи з 01 квітня 2022 року 

 на ОР магістра 
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Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального 

замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами 

фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не 

отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення 

 
 особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях; 

 особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності 

 особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув 

(пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, 

пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів 

 особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи 

визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової 

служби 

 особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний 

судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом 

трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти 

 

Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо 

вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану 

конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального 

замовлення 

 особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане 

навчання за обраною спеціальністю; 

 особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок 

інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на 

променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 

2); 

 діти осіб ( а також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню освіту в рік вступу), 

визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; 

 шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох 

років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж 

підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на 

виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи; 

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття 

вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових 
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державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2-6 та 8 

цього розділу (уточнення: усі перераховані вище, крім особи, звільнені з військової служби 

починаючи з 01 грудня 2021 року включно; громадяни України, які здобули повну загальну середню 

освіту за кордоном у період між 01 вересня 2021 року та 30 листопада 2022 року) і не були 

зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, якщо у відповідних 

заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного або регіонального замовлення»). 

 особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

 діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей) 

 вступники для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 

«Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» підлягають переведенню на 

вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими 

джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували 

рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення, особи, зазначені у пунктах 3 (особи, 

визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової 

служби громадянами України), 12 (особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) …) та абзаці четвертому 

пункту 13 (діти осіб ( а також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню освіту в рік вступу), визнаних 

постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни) розділу 

VIII Правило прийому. 

 


