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УМОВИ ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 2021 РОКУ 
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Правила прийому 2021 РОКУ 
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Вступ до ПНУ - 2021 

 

На освітній рівень бакалавра – на основі атестату про повну 

загальну середню освіту – ПЗСО – на перший курс Університету 

 

На освітній рівень бакалавра – на основі диплома молодшого 

спеціаліста – МС – на старші курси (2 чи 3 курс) 

 

На освітній рівень бакалавра - на основі документа про вищу освіту 

(бакалавра, спеціаліста, магістра) – «друга вища» освіта 

 

На освітній рівень магістра – на основі документа про вищу освіту 

(бакалавра, спеціаліста, магістра) 

 

Вступ в аспірантуру 
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admission.pnu.edu.ua 
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Вступ до ПНУ - 2021 

 
На освітній рівень бакалавра – на основі атестату про 

повну загальну середню освіту – ПЗСО – на перший 

курс Університету 

 

На освітній рівень бакалавра – на основі диплома 

молодшого спеціаліста – МС – на старші курси (2 чи 3 

курс) 

 

На освітній рівень магістра – на основі документа про 

вищу освіту (бакалавра, спеціаліста, магістра) 
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Вступ до ПНУ - 2021 

 Вступ на освітній рівень бакалавра – на основі 

диплома молодшого спеціаліста –  

на другий чи третій курс Університету 

1. Українська мова і література / українська мова 

2. ЗНО (другий предмет), обов'язковий 

3. Фахове вступне випробування (комп'ютерне тестування) 

Переглянути перелік ЗНО для вступу у ПНУ  

на старші курси 
посилання 

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-2/
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-2/
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-2/
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Вступ до ПНУ - 2021 

 Вступ на освітній рівень бакалавра – на основі 

атестата про повну загальну середню освіту – 

ПЗСО – на перший курс Університету 

1. Українська мова і література / українська мова 

2. ЗНО (другий предмет), обов'язковий 

3. ЗНО (третій предмет) – на вибір (для деяких 

 спеціальностей творчий конкурс) 

Переглянути перелік ЗНО для вступу у ПНУ 

Підібрати спеціальність за наявними ЗНО  
посилання 

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/specialty-selection/
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Вступ до ПНУ - 2021 

 Вступ на освітній рівень магістра – на основі 

диплома про вищу освіту (бакалавра, спеціаліста, 

магістра) 

1. Іноземна мова у вигляді ЗНО - ЄВІ 

2. Фахове вступне випробування з обраної  

       спеціальності (комп'ютерне тестування) 

2. Для вступників на «Право» - єдине фахове вступне  

    випробування - ЄФВВ 

Переглянути перелік фахових вступних 

 випробувань для вступу у магістратуру 
посилання 

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-3-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d1%80/
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-3-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d1%80/
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-3-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d1%80/
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-3-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d1%80/
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Вступ до ПНУ - 2021 

 Спеціальні умови участі в конкурсному відборі 

квота-1 – визначена частина 

максимального обсягу 

бюджетних місць, яка може бути 

використана для прийому 

вступників на основі ПЗСО, що 

мають право на вступ на основі 

вступних іспитів. 
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Вступ до ПНУ - 2021 

 Спеціальні умови участі в конкурсному відборі 

вступний іспит – форма вступного 

випробування, яка передбачає 

оцінювання знань, умінь та навичок 

вступника з конкурсного предмета, 

результати якого зараховуються до 

конкурсного бала вступника, або за 

результатами якого вступник 

допускається до участі в конкурсному 

відборі чи до інших вступних 

випробувань 
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Вступ до ПНУ - 2021 

 Спеціальні умови участі в конкурсному відборі 

співбесіда – форма вступного випробування, 

яка передбачає оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, 

умінь та навичок вступника з 

конкурсного предмета (ів)) і 

мотивованості вступника, за 

результатами якої приймається 

протокольне рішення щодо надання 

вступнику рекомендації до зарахування 
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Вступ до ПНУ - 2021 

 

посилання Правила прийому, сторінка 68 

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%9F%D0%9D%D0%A3-2021.pdf
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Вступ до ПНУ – 2021. Спеціальні умови участі 

 

 
Вступ на перший курс (ПЗСО).  

Спеціальні умови участі 

ЗНО 
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Вступ до ПНУ – 2021. Спеціальні умови участі 

 

 
Вступ на перший курс (ПЗСО).  

Спеціальні умови участі. 

Держзамовлення. 

ЗНО 
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Вступ до ПНУ – 2021. Спеціальні умови участі 

 

 
Вступ на старші курси  

(на основі диплома молодшого спеціаліста) 

ЗНО 
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Вступ до ПНУ – 2021. Спеціальні умови участі 

 Вступ у магістратуру 

(на основі диплома бакалавра, спеціаліста, 

магістра) 

ЄВІ 

ЄФВВ 
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Вступ до ПНУ – 2021. Спеціальні умови участі 

 

…особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно 

до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»… 

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або 

фіксовану конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця 

державного або регіонального замовлення 
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Вступ до ПНУ – 2021. Спеціальні умови участі 

 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,  

Визнані учасниками бойових дій відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  

у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби). 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів 2021 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 

років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).  

Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основі ПЗСО, вони беруть 

участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або 

регіонального замовлення 
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Вступ до ПНУ – 2021. Спеціальні умови участі 

 

особи, звільнені з військової служби 

починаючи з 01 грудня 2020 року включно (за 

умови, якщо не складали ЗНО з відповідних 

предметів у 2021 році 
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Вступ до ПНУ – 2021. Спеціальні умови участі 

 

вступники, звільнені з військової 

служби починаючи з 01 квітня 

2021 року 
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Вступ до ПНУ - 2021 

 

Підлягають першочерговому переведенню на вакантні місця державного 

замовлення, якщо вони зараховані на  контракт і не отримували 

рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення: 

особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, чи захворювання, 

одержаних: 

у районі  проведення АТО;  

під час участі у Революції Гідності;  

під час воєнних дій на території інших держав,  

під час виконання ним обов'язків військової служби,  

а також був поліцейським (упродовж трьох років після закінчення 

дитиною школи) 
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Вступ до ПНУ - 2021 

 

Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення,  

у другу чергу якщо вони зараховані на  контракт і не отримували 

рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення: 

діти осіб, 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»; 

Конкурсний бал такої дитини має бути не меншим на більше ніж 

15 балів від мінімального прохідного бала на «державне» по даній 

спеціальності 
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Вступ до ПНУ - 2021 

 

Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі 

спеціальності 081 «Право» підлягають переведенню на вакантні місця 

державного або регіонального замовлення  

особи, визнані: 

постраждалими учасниками Революції Гідності,  

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому 

числі ті з них, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби)  
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Вступ до ПНУ - 2021 

 

Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі 

спеціальності 081 «Право» підлягають переведенню на вакантні місця 

державного або регіонального замовлення  

особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, чи захворювання, 

одержаних: 

у районі  проведення АТО;  

під час участі у Революції Гідності;  

під час воєнних дій на території інших держав,  

під час виконання ним обов'язків військової служби,  

а також був поліцейським (упродовж трьох років після закінчення 

дитиною школи) 
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Вступ до ПНУ - 2021 

 

Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі 

спеціальності 081 «Право» підлягають переведенню на вакантні місця 

державного або регіонального замовлення  

діти осіб, 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»; 
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Під час подання заяви в паперовій формі вступник 

особисто пред'являє оригінали: 

Вступ до ПНУ - 2021 

 

документ, що посвідчує особу,; 

військово-обліковий документ; 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень); 

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за пільгою 

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см ,  

електронне фото 120 пікселів за шириною та 150 пікселів за висотою; 

вступники за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт” подають додатково висновок 

медичної комісії Івано-Франківського обласного лікувально-фізкультурного центру 

“Здоров’я” (м. Івано-Франківськ, вул. Матейка, 20); 

копію ідентифікаційного податкового номера; 

теку на зав’язках; 

конверт. 
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