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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

04.05.2020 року за № 591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

07 травня 2020 року за № 415/34698 та рішення Приймальної комісії 

(протокол № 4 від 12.05.2020 року) внести такі зміни у Правила прийому 

до Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» у 2020 році (далі – 

ПП). 

1. У пункті 4 розділу І: 

абзац дванадцятий викласти в такій редакції: 

«закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням 

закордонного українця, і які не проживають постійно в Україні;»; 

абзац тринадцятий виключити. 

2. У розділі ІІІ: 

у першому реченні пункту 3 слово «додаткових» виключити; 

абзац 4 п.6 встановити п.7 та викласти у такій редакції: 

«7. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні 

українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано 

біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту мають право на 

здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.»; 

У зв’язку із цим, пункти 7-9 відповідно вважати 8-10. 

Доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:  

«11. Університет встановлює вартість навчання відповідно до 

Порядку формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття  

вищої освіти на основі індикативної собівартості, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 191.». 

3. У розділі IV: 

пункт 5 викласти у такій редакції: 

«5. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в 

Університеті здійснюється за єдиним конкурсом для всіх державних 

замовників окремо за формами здобуття освіти.». 

4. Розділ V викласти в такій редакції: 

1. Порядок роботи відбіркових комісій Університету: 

Дні тижня Час роботи 

Понеділок-п’ятниця 

9:00-17:00 год.,  

перерва – 13:00-14:00 год. 

31.08 ‒ до 18.00. 

Субота 
9:00-14:00 год., без перерви 

22.08 – до 18:00 год. 

Неділя 
вихідний 

16.08, 06.09 – до 18:00 год 

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною 



формою здобуття освіти: 

Етап Терміни 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається: 

01 серпня 

Медичні огляди та інші доконкурсні 

процедури, якщо це викликано 

установленими законодавством 

особливими умовами конкурсного 

відбору за відповідними конкурсними 

пропозиціями, проводяться до 

до 09 серпня 

Строки прийому заяв та документів для 

участі у вступних іспитах та творчому 

конкурсі на місця державного та 

регіонального замовлення  

розпочинається: 

закінчується: 

24 липня 

9 серпня 

Прийом заяв та документів 

розпочинається: 
13 серпня 

закінчується для осіб, які вступають на 

основі співбесіди, вступних іспитів або 

творчих конкурсів: 

о 18-00 год. 16 серпня 

закінчується для осіб, які вступають 

тільки за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання, іспитів, творчих 

конкурсів, складених з 01 по 12 серпня: 

о 18-00 год. 22 серпня 

Вступні іспити, творчі конкурси 

проводяться в кілька потоків: 
 

для вступників на місця державного та 

регіонального замовлення: 
з 01 по 12 серпня включно 

додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів 

для вступників, які вступають на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

з 13 по 22 серпня 

співбесіди проводяться: з 16 до 18 серпня включно 

Оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди та за квотою-2, з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) здійснюється: 

не пізніше 12-00 год.  

20 серпня 

Вступники, які отримали рекомендації до 

зарахування за результатами співбесіди, 
до 10-00  год. 22 серпня 



Етап Терміни 

мають виконати вимоги до зарахування на 

місця державного замовлення, а також 

подати письмову заяву про виключення 

заяв на інші місця державного 

замовлення: 

Зарахування вступників рекомендованих 

до зарахування за результатами співбесіди 

за державним замовленням відбувається: 

не пізніше 15-00 год. 

22 серпня 

Заяви зарахованих осіб за результатами 

співбесіди на інші місця державного 

замовлення виключаються впродовж: 

22 серпня 

Формування рейтингових списків 

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), 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 12-00 год.  

27 серпня 

Вступники, які отримали рекомендації, 

мають виконати вимоги до зарахування на 

місця державного або регіонального 

замовлення: 

до 18-00 год. 31 серпня 

Зарахування вступників за кошти 

державного або регіонального бюджету 

(за державним або регіональним 

замовленням) проводиться: 

05 вересня 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих 

для вступників, які вступають на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні 

пропозиції здійснюється: 

не раніше 06 вересня 

Вступники, які отримали рекомендації, 

мають виконати вимоги до зарахування на 

місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб: 

до 11 вересня включно 



Етап Терміни 

Зарахування вступників за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів, 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб: 

не пізніше 14 вересня 

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: 

не пізніше 15 вересня 

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та 

проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. 

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну 

загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 серпня, що 

підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти. 

3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти 

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним 

або регіональним замовленням), за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів, за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб строки 

прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання визначаються пунктом 2 цього розділу. 

4. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста:  

Етап 

Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів 

розпочинається: 
13 серпня  

закінчується: о 18-00 год. 22 серпня 

Фахові вступні випробування 

проводяться: 
з 25 серпня до 31 серпня 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників: 
01 вересня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали 

рекомендації: 

за державним замовленням 

до 04 вересня 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

до 05 вересня 

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням 



Етап Терміни 

05 вересня 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

07 вересня 

5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма 

формами здобуття освіти за спеціальностями галузей знань 01 

«Освіта/Педагогіка», 025 «Музичне мистецтво», 20 «Аграрні науки та 

продовольство» та спеціальністю на основі здобутого ступеня вищої освіти 

або освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, 

які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), 

на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття 

освіти, крім спеціальностей 081 «Право», за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб: 

Етапи 

Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Початок прийому заяв та документів: 03 серпня 

Закінчення прийому заяв та 

документів: 
21 серпня 

Фахові вступні випробування 

проводяться: 
з 22 серпня до 29 серпня 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників: 
31 серпня 

Надання рекомендацій для 

зарахування за державним 

замовленням 

не пізніше 01 вересня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали 

рекомендації: 

за державним замовленням 

до 18-00 год. 06 вересня 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 07 вересня 

Терміни зарахування вступників: 

за державним замовленням 

11 вересня 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше 14 вересня 



6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім 

спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та 

продовольство», спеціальностей 081 «Право» та 025 «Музичне 

мистецтво»): 

Етапи 

Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Реєстрація вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови: 

з 12 травня 

до 18.00 05 червня 

Прийом заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі вступних іспитів 

розпочинається (замість документа про 

здобутий освітній рівень може 

подаватись довідка про завершення 

навчання): 

17 липня 

Закінчення прийому заяв та документів 

для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів: 

25 липня 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається: 

з 01 серпня 

Прийом заяв та документів, 

розпочинається: 
05 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів 

для осіб, які вступають основі 

результатів єдиного вступного іспиту 

та фахового вступного випробування: 

22 серпня 

Основна сесія єдиного вступного 

іспиту (додаткова сесія проводиться в 

строки, встановлені Українським 

центром оцінювання якості освіти): 

01 липня 

Відповідні вступні іспити з іноземної 

мови в Університеті у випадках, 

визначеними цими Правилами прийому 

та Умовами прийому, проводяться за 

графіком основної сесії єдиного 

вступного іспиту: 

01 липня 

Фахові вступні випробування для 

вступників, які вступають на основі 

ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня) і вже складали 

єдиний вступний іспит проводяться: 

з 05 серпня до 26 серпня 

Терміни оприлюднення рейтингових 31 серпня 



списків вступників: 

Надання рекомендацій для зарахування 

за державним замовленням 
не пізніше 01 вересня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали 

рекомендації: 

за державним замовленням 

до 18-00 год. 06 вересня 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

до 07 вересня 

Терміни зарахування вступників: 

за державним замовленням 

11 вересня 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

не пізніше 14 вересня 

7. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня вищої освіти або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста: 

Етапи Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Реєстрація для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та 

єдиного фахового вступного 

випробування: 

з 12 травня 

до 18.00 05 червня 

Прийом заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі вступних іспитів 

розпочинається (замість документа про 

здобутий освітній рівень може 

подаватись довідка про завершення 

навчання): 

17 липня 

Закінчення прийому заяв та документів 

для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів: 

25 липня 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається: 

01 серпня 

Початок прийому заяв та документів: з 05 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів 

для осіб, які вступають основі 

результатів єдиного вступного іспиту 

та єдиного фахового вступного 

22 серпня 



Етапи Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

випробування: 

Основна сесія єдиного вступного 

іспиту (додаткова сесія проводиться в 

строки, встановлені Українським 

центром оцінювання якості освіти): 

01 липня 

Основна сесія єдиного фахового 

вступного випробування (додаткова 

сесія проводиться в строки, встановлені 

Українським центром оцінювання 

якості освіти) 

03 липня 

Відповідні вступні іспити у закладах 

вищої освіти у випадках, визначеними 

Умовами та Правилами прийому, 

проводяться за графіком основної сесії 

єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування: 

01 липня та 03 липня 

відповідно 

Фахові вступні випробування для 

вступників, які вступають на основі 

ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня) і вже складали 

єдиний вступний іспит та єдине фахове 

вступне випробування проводяться: 

з 05 серпня по 26 серпня 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників: 

до 31 серпня 

Надання рекомендацій для зарахування 

за державним замовленням 
не пізніше 01 вересня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали 

рекомендації: 

за державним замовленням 

до 18-00 год. 06 вересня 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

до 07 вересня 

Терміни зарахування вступників: 

за державним замовленням 

11 серпня 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

не пізніше14 вересня 

Переведення на вакантні місця не пізніше 15 вересня 



Етапи Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

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 прийому та 

Умов прийому) 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та 

проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення 

вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно- 

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 

для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 

441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за 

№446/33417. 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов 

укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних 

мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста). 

Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного 

випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) 

укладаються відповідно до програми вступних випробувань під час вступу 

на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного 

випробування (Право) укладаються відповідно до програми другого блоку 

єдиного фахового вступного випробування - тесту з восьми базових 

правничих дисциплін. 

8. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім 

спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 20 «Аграрні науки 

та продовольство») на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 

кошти фізичних та юридичних: 

Етап 

Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5cc/aea/8c9/5ccaea8c9c25f462382081.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5cc/aea/8c9/5ccaea8c9c25f462382081.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5cc/aea/8c9/5ccaea8c9c25f462382081.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5cc/aea/8c9/5ccaea8c9c25f462382081.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5cc/aea/8c9/5ccaea8c9c25f462382081.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5cc/aea/8c9/5ccaea8c9c25f462382081.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5cc/aea/8c9/5ccaea8c9c25f462382081.pdf


Прийом заяв та документів розпочинається: 15 вересня 

Закінчується: 25 вересня 

Фахові вступні випробування проводяться: 26, 27 вересня 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників: 
28 вересня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали рекомендації: 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

29 вересня 

Терміни зарахування вступників: 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 30 вересня 

При цьому використовуються результати єдиного фахового вступного 

випробування та/або єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально 

організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, 

передбаченому в пунктах 5-7 цього розділу, або результати фахового 

вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, 

складених в Університеті. 

9. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у 

повному обсязі індивідуальний навчальний план: 

Етап 

Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

І етап 

Прийом заяв та документів розпочинається: 13 серпня  

Закінчується: 26 серпня 

Фахові вступні випробування проводяться: з 27 серпня до 30 серпня 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників: 
01 вересня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали рекомендації: 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 06 вересня 

Терміни зарахування вступників: 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 07 вересня 



ІІ етап 

Прийом заяв та документів розпочинається: 02 вересня 

Закінчується: 11 вересня 

Фахові вступні випробування проводяться: 12, 13 вересня 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників: 
14 вересня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали рекомендації: 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 18 вересня 

Терміни зарахування вступників: 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 21 вересня 

10. Терміни проведення вступних випробувань в університеті 

регулюються розкладом вступних випробувань, який оприлюднюється на 

вебсайті університету за три дні до початку прийому заяв для відповідної 

категорії вступників. 

11. Порядок прийому заяв від вступників на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії (PhD) та доктора наук, строки вступної кампанії 

для даної категорії вступників визначаються у Правилах прийому до 

аспірантури, які є додатком до цих Правил прийому (додаток 8). 

12. Порядок прийому заяв від вступників на навчання на кафедру 

військової підготовки та строки вступної кампанії для даної категорії 

вступників визначаються у Правилах прийому на кафедру військової 

підготовки, які є додатком до цих Правил прийому (додаток 9). 

5. У розділі VI: 

у пункті 1: 

абзац четвертий викласти у такій редакції: 

«для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у 

вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, 

французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших 

предметів), співбесідою або квотою-2 відповідно до цих Правил 

прийому;»; 

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого 

змісту: 

«для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до 

цих Правил прийому;». 

У зв’язку з цим абзаци шостий – чотирнадцятий вважати відповідно 

абзацами сьомим – п’ятнадцятим; 



після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого 

змісту: 

«у разі подання документів іноземцями та особами без 

громадянства». 

У зв’язку з цим абзаци восьмий – п’ятнадцятий вважати відповідно 

абзацами дев’ятим – шістнадцятим; 

абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції: 

«Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1 (за умови 

наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви 

в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної 

комісії одного із обраних закладів вищої освіти.»; 

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції: 

«2. Вступники для здобуття ступеня магістра за всіма 

спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 

«Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» та 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво»), а також за усіма 

міждисциплінарними освітньо-науковими програмами на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

подають заяви:»; 

абзац сьомий пункту 7 викласти у такій редакції: 

«Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись 

довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру 

документів про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його 

здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.»; 

у пункті 8: 

перше речення абзацу одинадцятого після слів та цифр «до 10 

липня» доповнити словами «, копію документа, що підтверджує право 

вступника на участь у вступному іспиті.» 

абзац тринадцятий викласти в такій редакції: 

«Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, 

допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що 

посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на 

участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.»; 

у пункті 10 слова та цифри «06 серпня» замінити словами та 

цифрами «11 вересня». 

6. У розділі VII: 

абзаци третій – п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції: 

«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за 



спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних 

навчальних правничих компетентностей, або вступних іспитів в 

передбачених цими Правилами прийому випадках (за умови успішного 

складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку 

єдиного фахового вступного випробування, складених в рік вступу); 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за всіма 

спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 

«Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 

081 «Право», 025 «Музичне мистецтво»), а також за усіма 

міждисциплінарними освітньо-науковими програмами – у формі єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими 

Правилами прийому) та фахових вступних випробувань, складених в рік 

вступу; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зі 

спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та 

продовольство», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» – у формі 

вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, 

складених в рік вступу;»; 

у пункті 3: 

абзац третій викласти в такій редакції: 

«Другий конкурсний предмет для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра для небюджетних конкурсних пропозицій обирається з переліку 

загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на 

вибір з трьох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він 

передбачений для цієї спеціальності або для однієї з спеціальностей для 

конкурсних пропозицій, які передбачають вступ на освітні програми за 

галуззю знань або групою спеціальностей).»; 

пункт 5 викласти у такій редакції: 

«5. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою 

спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань з 

використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів в Університеті або творчих 

конкурсів з предметів (дисциплін), з яких не проводяться вступні іспити з 

використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього 

незалежного оцінювання.»; 

у пункті 8: 

у підпункті 1: 

абзац другий викласти в такій редакції: 



«Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 

* ОУ + К6*МЛ;»; 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 

«де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або 

вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 - оцінка зовнішнього 

незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього (для вступу на 

навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра - другого) предмета 

або творчого конкурсу (за шкалою 100-200); А - середній бал документа 

про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 

балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про 

повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в 

шкалу 100-200 (додаток 6); 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 з 

точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 

кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не має перевищувати 0,25 

(0,6 - для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво»); К4 не 

може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05; К6 не може 

перевищувати 0,01. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної 

конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.»; 

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого 

змісту: 

«Зарахування балів за мотиваційний лист може здійснюватися 

Університетом тільки за умови оприлюднення результатів його 

оцінювання на веб-сайті Університету до початку основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання.». 

абзац десятий викласти в такій редакції: 

«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 (додаток 5), останній доданок 

встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому 

перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію 

про них приймальна комісія отримує з ЄДЕБО.»; 

абзац перший підпункту 3 викласти в такій редакції: 

«3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на інші 

спеціальності (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 

20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 025 «Музичне 

мистецтво», 081 «Право»), а також усі міждисциплінарні освітньо-наукові 

програми за такою формулою:»; 



абзац дев’ятий-десятий підпункту 3 вилучити. 

абзац дев’ятий-одинадцятий підпункту 4 вилучити. 

пункт 13 викласти в такій редакції: 

«13. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста оцінюються за шкалою від 

100 до 200 балів.»; 

пункт 14 доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 

«Критерії оцінювання, структура оцінки та порядок оцінювання 

мотиваційних листів розробляються та затверджуються Головою 

Приймальної комісії Університету не пізніше ніж за один місяць до 

початку прийому мотиваційних листів та оприлюднюються на вебсайті 

Університету. В цей же строк Головою Приймальної комісії 

затверджується склад комісії з оцінювання мотиваційних листів, до якої 

можуть входити представники роботодавців (за згодою).». 

7. У розділі VIII: 

абзац п’ятий пункту 2 після слів «за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб» доповнити словами «, повідомлений про неможливість 

переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 

регіонального замовлення»; 

абзац перший пункту 7 після слів «Донецької областей та» 

доповнити словом «тимчасово»; 

пункт 12 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту: 

«5) 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.»; 

абзац шостий пункту 13 після слів «за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб» доповнити словами «, повідомлений про неможливість 

переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 

регіонального замовлення»; 

абзац перший пункту 15 викласти у такій редакції: 

«15. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі 

спеціальності 081 «Право» беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти (замість єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей) та під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за іншими спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 

01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво»), усіма міждисциплінарними 



освітньо-науковими програмами (замість єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови):». 

8. Розділ Х викласти в такій редакції: 

«X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та 

беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального 

замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в 

розділі V цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для 

зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати 

особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами 

прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету, а також 

укласти договір про навчання між Університетом та вступником (за участі 

батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). 

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для 

зарахування на місця державного та регіонального замовлення може 

здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з 

обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії 

Університету, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в 

терміни, визначені в розділі V цих Правил прийому. Дату подання 

документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому 

конверті. У такому випадку договір про навчання між Університетом та 

вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати 

початку навчання. 

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для 

зарахування на місця державного та регіонального замовлення може 

здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на 

відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на 

електронну адресу Приймальної комісії Університету, зазначену в Реєстрі 

суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих 

Правил прийому. У такому випадку надання оригіналів необхідних 

документів та укладання договору про навчання між Університетом та 

вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від 

дати початку навчання. 

Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом 

усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа 

про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, 

по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) 

комісії Університету свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного 

стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що 

посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали 



заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, 

роздруковану Приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб додатково укладається договір між Університетом та 

фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для 

себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її 

оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 

регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Правил прийому, не виконали вимог для зарахування на місця державного 

або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII 

цих Правил прийому), втрачають право в поточному році на зарахування 

(переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 

регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Правил прийому, виконали вимоги для зарахування на місця державного 

або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 

3. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Правил прийому, не виконали вимог для зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, втрачають право в поточному році на 

зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Особи, 

які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати 

власну заяву, роздруковану Приймальною комісією. 

У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій 

необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку 

з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії 

Університету, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО 

або засобами електронного зв’язку, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені цими Правилами прийому. Дату 

подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на 

поштовому конверті. У такому випадку надання оригіналів необхідних 

документів, укладання договору про навчання між Університетом та 

вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників) та договору між Університетом та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або 

для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку 

навчання.». 

9. У розділі XIV: 

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції: 

«Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок 

коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців 

(крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних 



українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано 

біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).»; 

в абзаці шостому пункту 3 слово «випробувань» замінити словом 

«іспитів»; 

пункт 9 викласти у такій редакції: 

«9. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні 

українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано 

біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на 

здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за 

рахунок коштів державного або місцевого бюджету.». 

10. У розділі XV: 

в абзаці другому пункту 7 слово «серпня» замінити словом 

«вересня»; 

у пункті 8 : 

абзац перший викласти у такій редакції: 

«8. Максимальний обсяг державного замовлення Університету на 

основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 

(спеціалізаціями спеціальності 035 «Філологія», предметними 

спеціальностями спеціальності 014 «Середня освіта» (за предметними 

спеціальностями)) визначається Університетом і не може перевищувати 

суми скорегованих максимальних обсягів державного замовлення усіх 

конкурсних пропозицій у межах спеціальності (спеціалізації, предметної 

спеціальності) в 2019 році. Якщо державне замовлення в 2019 році 

становило не більше ніж 4 місця або не надавалося взагалі, або сума 

скорегованих максимальних обсягів становить менше ніж 5 місць, то 

максимальний обсяг державного замовлення встановлюється 5 місць.»; 

друге речення абзацу одинадцятого після слів «Не допускається 

перерозподіл максимальних обсягів» доповнити словами «із заочної на 

денну форму здобуття освіти, а також»; 

абзац тринадцятий доповнити новим реченням такого змісту: «Не 

допускається поєднання в одній конкурсній пропозиції акредитованої та 

неакредитованої освітніх програм.»; 

11. Додаток 3 до Правил прийому викласти у редакції: 

 



Магістр

За денною 

формою 

навчання

За заочною формою 

навчання

Назва Код Код Назва Код Назва Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість

Економіка

Інші спеціальності
051 051 Економіка Економічна кібернетика

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з економічної кібернетики)

1 курс 1р 4м

Економіка

Інші спеціальності
051 051 Економіка Прикладна економіка

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з прикладної економіки)

1 курс 1р 4м

Облік і оподаткування

Інші спеціальності
071 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з обліку і оподаткування)

1 курс 1р 4м

Фінанси, банківська справа та страхування

Інші спеціальності
072 072

Фінанси, банківська справа та 

страхування

Фінанси, банківська справа та 

страхування

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з фінансів, банківської 

справи та страхування)

1 курс 1р 4м

Менеджмент

Інші спеціальності
073 073 Менеджмент

Менеджмент організацій і 

адміністрування

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з менеджменту)

1 курс 1р 4м

Менеджмент

Інші спеціальності
073 073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з менеджменту)

1 курс 1р 4м

Маркетинг

Інші спеціальності
075 075 Маркетинг Маркетинг

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з маркетингу)

1 курс 1р 4м

Менеджмент

Інші спеціальності
073 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з бізнес-адміністрування)

1 курс 1р 4м

Менеджмент

Інші спеціальності
073 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з бізнес-адміністрування)

1 курс 1р 9м

Менеджмент

Інші спеціальності
073 074 Менеджмент Управління навчальним закладом

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з бізнес-адміністрування)

1 курс 1р 4м

15 20

20

Додаток 3

до Правил прийому

Спеціалізація

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /

 Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації

ОС бакалавра,

ОКР бакалавра

Спеціальність
Фахове випробування,

іпит з іноземної мови
Курс

Термін 

навчання

Кількість місць, на які оголошується 

прийом

Освітня програма

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

15

30 30

40 40

15 15

Економічний факультет

15

15 10

15 15

15 15



Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Інші спеціальності
014.12 014

Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями)
014.12

Середня освіта (Образотворче 

мистецтво)

Середня освіта (Образотворче 

мистецтво)

Фаховий іспит (Образотворче 

мистецтво. Педагогіка та 

методика викладання 

образотворчого мистецтва (І, ІІ 

етапи));                                   

Іноземна мова

1 курс 1р 4м

Середня освіта (Музичне мистецтво)

Інші спеціальності
014.13 014

Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями)
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Середня освіта (Музичне мистецтво)

Фаховий іспит (Музична 

педагогіка(І, ІІ етапи));                                 

Іноземна мова

1 курс 1р 4м

Дизайн

Інші спеціальності
022 022 Дизайн 022.03 Дизайн середовища Дизайн

ЄВІ з іноземної мови;                    

Фаховий іспит (Історія 

мистецтва); Фаховий іспит у 

формі творчого конкурсу 

(композиція)

1 курс 1р 4м

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація

Інші спеціальності

023 023

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація

023
Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво

ЄВІ з іноземної мови;                    

Фаховий іспит (Історія 

мистецтва); Фаховий іспит у 

формі творчого конкурсу 

(рисунок); 

1 курс 1р 4м

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація

Інші спеціальності

023

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація

023
Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація
Декоративно-прикладне мистецтво

ЄВІ з іноземної мови;                    

Фаховий іспит (історія 

мистецтва);                                             

Фаховий іспит у формі творчого 

конкурсу (рисунок)

1 курс 1р 4м

Музичне мистецтво

Інші спеціальності
025 025 Музичне мистецтво 025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво

Іноземна мова;                                                                 

Фаховий іспит (Музикознавчі 

дисципліни);  Фаховий іспит у 

формі творчого конкурсу 

(концертне виконання музичних 

творів)

1 курс 1р 4м

Право

Міжнародне право

Правоохоронна діяльність

081 081 Право Право ЄФВВ; ЄВІ з іноземної мови 1 курс 1р 4м

Освітні, педагогічні науки

Інші спеціальності
011 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки

Іноземна мова; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з педагогіки)

1 курс 1р 4м

Дошкільна освіта

Інші спеціальності
012 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта

Іноземна мова; Фаховий іспит 

(педагогіка дошкільна з 

питаннями окремих методик)

1 курс 1р 4м

Початкова освіта

Інші спеціальності
013 013 Початкова освіта Початкова освіта

Іноземна мова; Фаховий іспит 

(педагогіка з методикою 

навчання в початковій школі)

1 курс 1р 4м

Соціальна робота

Інші спеціальності
231 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (соціальна робота, 

соціальна педагогіка)

1 курс 1р 4м

Готельно-ресторанна справа

Інші спеціальності
241 241 Готельно-ресторанна справа Курортна справа

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (Теорія і практика 

готельно-ресторанної справи)

1 курс 1р 4м

Туризм

Інші спеціальності
242 242 Туризм Туризмознавство

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (Теорія і практика 

організації туризму)

1 курс 1р 4м

12

20 15

Навчально-науковий інститут мистецтв

20 15

25 25

35 15

15 13

Педагогічний факультет

30 30

75 125

75 145

75 50

100 100

Навчально-науковий юридичний інститут

25 10

Факультет туризму

25 10



Філологія

Інші спеціальності
035 035 Філологія 035.041

германські мови і літератури

(переклад включно),

перша - англійська

Англійська мова і література

Фаховий іспит (англійська мова); 

ЄВІ з іноземної мови (німецька, 

французька, англійська)

1 курс 1р 4м

Філологія

Інші спеціальності
035 035 Філологія 035.043

германські мови і літератури

(переклад включно),

перша - німецька

Німецька мова і література

Фаховий іспит (німецька мова); 

ЄВІ з іноземної мови (німецька, 

англійська)

1 курс 1р 4м

Філологія

Інші спеціальності
035 035 Філологія 035.055

романські мови і літератури

(переклад включно),

перша - французька

Французька мова і література

Фаховий іспит (французька 

мова); ЄВІ з іноземної мови 

(французька, англійська)

1 курс 1р 4м

Середня освіта (Історія)

Інші спеціальності
014.03 014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія)

Іноземна мова; Фаховий іспит 

(комплексний іспит з історії і 

методики викладання історії)

1 курс 1р 4м

Історія та археологія

Інші спеціальності
032 032 Історія та археологія Історія та археологія

ЄВІ з іноземної мови; Фаховий 

іспит (комплексний іспит з 

історії)

1 курс 1р 4м

Історія та археологія

Інші спеціальності
032 032 Історія та археологія Етнологія

ЄВІ з іноземної мови; Фаховий 

іспит (комплексний іспит з 

історії)

1 курс 1р 4м

Політологія

Інші спеціальності
052 052 Політологія Політологія

ЄВІ з іноземної мови              

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з політології)                                            

1 курс 1р 4м

Менеджмент

Інші спеціальності
073 073 Менеджмент Управління міжнародним бізнесом

ЄВІ з іноземної мови; 

Фахове вступне випробування  

(міжнародний бізнес)

1 курс 1р 4м

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії

Інші спеціальності

291 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії

ЄВІ з іноземної мови               

Фаховий іспит (теорія і практика 

сучасних міжнародних відносин)

1 курс 1р 4м

Міжнародні економічні відносини

Інші спеціальності
292 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини

ЄВІ з іноземної мови; 

Фахове вступне випробування 

(міжнародні економічні 

відносини) 

1 курс 1р 4м

Середня освіта (математика)

Інші спеціальності
014.04 014

Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями)
014.04 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика)

Фаховий іспит (математика з 

методикою викладання), 

Іноземна мова

1 курс 1р 4м

Середня освіта (інформатика)

Інші спеціальності
014.09 014

Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями)
014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика)

Фаховий іспит (інформатика з 

методикою виклання), Іноземна 

мова

1 курс 1р 4м

Математика

Інші спеціальності
111 111 Математика Математика комп'ютерних технологій

ЄВІ з іноземної мови;

Фаховий іспит 

(математика)

1 курс 1р 4м

Математика

Інші спеціальності
111 111 Математика Актуарна та фінансова математика

ЄВІ з іноземної мови;

Фаховий іспит 

(математика)

1 курс 1р 4м

Статистика

Інші спеціальності
112 112 Статистика Прикладна та теоретична статистика

ЄВІ з іноземної мови;

Фаховий іспит 

(математика та 

статистика)

1 курс 1р 4м

Прикладна математика

Інші спеціальності
113 113 Прикладна математика Прикладна математика

ЄВІ з іноземної мови;

Фаховий іспит 

(математика)

1 курс 1р 4м

Інженерія програмного забезпечення

Інші спеціальності
121 121

Інженерія програмного 

забезпечення

Якість та безпека програмного 

забезпечення

ЄВІ з іноземної мови;

Фаховий іспит 

(програмування)

1 курс 1р 4м

Комп'ютерні науки

Інші спеціальності
122 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки

Фаховий іспит 

(програмування),

ЄВІ з іноземної мови

1 курс 1р 4м

10 5

Факультет іноземних мов

40 50

15 10

Факультет математики та інформатики

25

25

15

Факультет історії, політології і міжанародних відносин

30 50

20 15

15 15

15 15

15

50 15

25 25

15

15 15

10

20

25 25



Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Інші спеціальності
014.05 014

Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)
014.05

Середня освіта (Біологія та здоров'я 

людини)

Середня освіта (Біологія та здоров'я 

людини)

Іноземна мова; Фаховий іспит 

(Біологія з методикою 

викладання)

1 курс 1р 4м

Середня освіта (Географія)

Інші спеціальності                                     
014.07 014

Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)
014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія)

Іноземна мова; 

Фаховий іспит (Географія з 

методикою викладання)

1 курс 1р 4м

Середня освіта (Природничі науки)

Інші спеціальності                         
014.15                  014

Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)                           
014.15 Середня освіта (Природничі науки) Середня освіта (Природничі науки)

Іноземна мова; Фаховий іспит 

(Комплексний іспит з 

природознавства з методикою 

викладання)

1 курс 1р 4м

Біологія

Інші спеціальності
091 091 Біологія Біохімія

ЄВІ з іноземної мови; Фаховий 

іспит (Комплексний іспит з 

біохімії)

1курс 1р 4м

Біологія

Інші спеціальності
091  091 Біологія Біологія

ЄВІ з іноземної мови; Фаховий 

іспит (Комплексний іспит з 

біології)

1курс 1р 4м

Біологія

Інші спеціальності
091 091 Біологія Лабораторна діагностика

ЄВІ з іноземної мови; Фаховий 

іспит (Біологія людини 

(лабораторна діагностика))

1 курс 1р 4м

Екологія

Інші спеціальності
101 101 Екологія Екологія

ЄВІ з іноземної мови; Фаховий 

іспит (Комплексний іспит з 

екології)

1 курс 1р 4м

Хімія

Інші спеціальності
102 102 Хімія Хімія

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (Комплексний 

іспит з хімії)

1 курс 1р 4м

Географія

Інші спеціальності                                                     
106 106 Географія Географія

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (Комплексний 

іспит з географії)

Агрономія

Інші спеціальності
201 201 Агрономія Агрономія

Іноземна мова; 

Фаховий іспит (Агрохімія і 

грунтознавство)

1 курс 1р 4м

Середня освіта (фізична культура)

Інші спеціальності
014.11 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура)

Іноземна мова; 

Фаховий іспит (Теоретико-

методичні основи фізичної 

культури)

1 курс 1р 4м

Фізична культура і спорт

Інші спеціальності
017 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт

Іноземна мова; 

Фаховий іспит (Теоретико-

методичні основи фізичної 

культури і спорту)

1 курс 1р 4м

Фізична терапія, ерготерапія

Інші спеціальності
227 227 Фізична терапія, ерготерапія 227.01 Фізична терапія Фізична терапія, ерготерапія

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (Основи фізичної 

терапії та ерготерапії)

1 курс 1р 4м

Середня освіта (Українська мова і література)

Інші спеціальності
014.01 014

Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)
014.01

Середня освіта (Українська мова і 

література)

Середня освіта (Українська мова і 

література)

Іноземна мова; Фаховий іспит 

(комплексний іспит з української 

мови і літератури та методик їх 

викладання);

1 курс 1р 4м

Факультет філології

16

Лісове господарство Лісове господарство

Іноземна мова;  

Фаховий іспит (Комплексний 

іспит з технології 

лісогосподарського 

виробництва)

1 курс 1р 4м

40 40

40 40

30 30

15 15

18 0

Факультет фізичного виховання і спорту

17

Лісове господарство

Інші спеціальності
205 205

1 курс 1р 4м 15

Факультет природничих наук

10 10

30

12 18

20 20

35

30 50

10



Філологія

Інші спеціальності
035 035 Філологія 035.01 Українська мова і література Українська мова і література

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з української мови і 

літератури)

1 курс 1р 4м

Філологія

Інші спеціальності
035 035 Філологія 035.033

Слов'янські мови і літератури 

(переклад включно), перша - польська
Польська мова і література

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з польської мови і 

літератури)

1 курс 1р 4м

Журналістика

Інші спеціальності
061 061 Журналістика Журналістика та медіакомунікація

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (комплексний 

іспит з журналістики)

1 курс 1р 4м

Середня освіта (фізика)

Інші спеціальності
014.08 014

Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)
014.08 Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика)

Іноземна мова; Фаховий іспит 

(фізика з методикою викладання)
1 курс 1р 4м

Фізика та астрономія

Інші спеціальності
104 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія

ЄВІ з іноземної мови; Фаховий 

іспит (фізика)
1 курс 1р 4м

Прикладна фізика та наноматеріали

Інші спеціальності
105 105

Прикладна фізика та 

наноматеріали
Прикладна фізика та наноматеріали

ЄВІ з іноземної мови; Фаховий 

іспит (фізика)
1 курс 1р 4м

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності
123 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 

ЄВІ з іноземної мови; Фаховий 

іспит (спеціалізовані 

комп’ютерні системи)

1 курс 1р 4м

Електроніка

Інші спеціальності
171 171 Електроніка Автомобільна електроніка

ЄВІ з іноземної мови; Фаховий 

іспит (електроніка); 
1 курс 1р 4м

Філософія

Інші спеціальності
033 033 Філософія Філософія

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (Філософія)
1 курс 1р 4м

Психологія

Інші спеціальності
053 053 Психологія Психологія

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (Психологія)
1 курс 1р 4м

Психологія

Інші спеціальності
053 053 Психологія Організаційна психологія

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (Психологія)
1 курс 1р 4м

Психологія

Інші спеціальності
053 053 Психологія Клінічна та реабілітаційна психологія

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (Психологія)
1 курс 1р 4м

Соціологія

Інші спеціальності
054 054 Соціологія Соціологія

ЄВІ з іноземної мови; 

Фаховий іспит (Соціологія)
1 курс 1р 4м

30

Філософський факультет
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25 25
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