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З

аснована більш як 200 років тому
Львівська політ ехніка невпинно
плекає віт- чизняну технічну еліту,
розвиває і примножує багаті наукові та
освітянські традиції, посідаючи гідне
місце серед найавторитетніших зак
ладів вищої освіти нашої держави. Це
— найстаріша у Східній Європі та Україні вища академічна технічна школа.
Львівська політехніка завжди себе
ідентифікувала як повноцінний європей
ський університет. Тут працювали світочі
європейської та світової науки, видатні
вчені-фундатори відомих у світі наукових
шкіл і напрямів.
Викарбуваний на фронтоні головного
корпусу Львівської політехніки нап ис
„LITTERIS ET ARTIBUS“ — „Науками і Мисте
цтвом“ залишається актуальним, як і тоді.
Адже саме завдяки цим фундаментальним
поняттям рухається весь цивілізаційний
прогрес людства.
Цю крилату назву має і представ
ницький міжнародний фестиваль молодих
науковців, який традиційно проводять в
університеті. Він збирає у стінах Львів
ської політехніки понад тисячу молодих
вчених із майже 20 країн світу. Мета його —

сприяти формуванню молодої української
наукової еліти, стимулювати її інтеграцію
у світовий науковий простір, а також нала
годжувати співпрацю між представниками
різних дослідницьких шкіл.
Упродовж десятків років у Львівській
політехніці плідно працюють Інститут ар
хітектури, який одним з перших в Україні
почав готувати фахівців з архітектури,
а потім і дизайну та реставрації творів
мистецтва, а також єдиний в Україні Ін
ститут геодезії.
В останні кілька років в університеті
сформовано нові навчально-наукові
підр озділи — Інститут права та пси
хології та Інститут сталого розвитку
ім. В. Чорновола.
У Львівській політехніці нині готують
фахівців не тільки інженерних професій,
а й фахівців гуманітарної сфери. Зокрема,
Інститут соціальних та гуманітарних наук
готує соціологів та соціальних праців
ників.
Фахівців-економістів, спеціалістів з
маркетингу, менеджменту, міжнародної
економіки, обліку й аудиту, фінансів
і кредиту готує один із найбільших у
Політехніці Інститут економіки та ме
неджменту.

Національний університет „Львівсь
ка політехніка“ за різноманітними
міжнародними освітніми рейтингами
постійно входить до чільної п’ятірки
найкращих українських закладів вищої
освіти.
І ще один промовистий факт: за ре
зультатами вступних кампаній останніх
років Львівська політехніка стала одним
із перших серед усіх українських ЗВО за
кількістю поданих заяв вступників.
З року в рік ми невпинно розши
рюємо міжнародну співпрацю. Львівська
політехніка є членом цілої низки
міжнар одних університетських та
студентських асоціацій, зокрема Єв
ропейської асоц іації університетів
(EUA), Асоціації унів ерситетів Кар
патського регіону, Альянсу універ
ситетів за демократію, Асоціації об
міну студентами для освоєння техніч
ного досвіду IAESTE. Укладено понад
100 угод із зарубіжними вищими нав
чальн ими закладами та науковими
установами щодо спільних наукових
досліджень та обміну студентами і ви
кладачами.
Дбає Львівська політехніка і про
повноцінне працевлаштування своїх
вихов анців: тут щорічно проводять
низку традиційних ярмарків кар’єри,
регулярні зустрічі із потенційними ро
ботодавцями.
Значну профорієнтаційну роботу
проводить створений в університеті
унікальний підрозділ — Інтелектуальний
навчально-науковий центр професійнокар’єрної орієнтації.
Останнім часом значно оновлено
матеріально-технічну базу та соціальну
інфраструктуру. До послуг студентів
— 17 гуртожитків, поліклініка, лікарня,
понад 40 навчальних корпусів, комп’ю
терні класи, інтернет-ресурс, науковотехнічна бібліотека, стадіон і два на
вчально-спортивні корпуси з дев’ятьма
спеціалізованими залами, басейном,
лижною базою, літньою спорт ивною
зоною та стрілецьким тиром.
Університет має унікальний відпо-
чинк овий комплекс. Зокрем а, п'ять
навчально-оздоровчих таборів: в Тур
ківському районі (село Розлуч), в Ми
колаївській області (селище Коблеве),
у Карпатах (селище Славське) та в селі
Зозулі Золочівського району Львівської
області.
Університет протягом останніх
6 років – серед найкращих ЗВО України
ІІІ–ІV рівнів акредитації.
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Правила прийому
на навчання до Національного університету
„Львівська політехніка“ у 2018 році
(зі змінами від 26.02.2018 року, протокол № 41); (зі змінами від 27.03.2018 року, протокол № 42); (зі змінами від
24.04.2018 року, протокол № 43)
Провадження освітньої діяльності у Національному уні
верситеті „Львівська політехніка“ здійснюється відповідно
до ліцензії Міністерства освіти і науки України, затвердже
ної наказом МОН України від 19.12.2016 № 1565 „Про узагаль
нення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів ви
щих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів
про акредитацію напрямів та спеціальностей“, зареєстро
ваного в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за
№ 20/29888 (далі — Ліцензії) та наказів МОН України № 1156л
від 31.05.2016 р., № 1499л від 25.11.2016 р., № 1503л від 01.12.2016 р.,
№ 1511л від 16.12.2016 р., № 1521л від 06.01.2017 р., № 13л від
27.01.2017 р., № 28л від 10.02.2017 р., №38л від 03.03.2017 р., № 62л
від 31.03.2017 р., № 113 від 02.06.2017 р., № 1156л від 31.05.2017 р.,
№ 145л від 07.07.2017 р., № 160л від 21.07.2017 р. (далі — Наказів).
Правила прийому (далі — Правила), які розробила При
ймальна комісія та затвердила Вчена рада Національного
університету „Львівська політехніка“ (далі — Приймаль
на комісія) відповідно до законодавства України та Умов
прийому до вищих навчальних закладів України в 2018
році (далі — Умови), затверджено наказом Міністерства
освіти і науки України (далі — МОН України) від 13 жовтня
2017 року № 1378 та зареєстровано у Міністерстві юстиції
України 14 листопада 2017 року за номером № 1397/31265.
У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях
як в Умовах.

кові) комісії відокремлених структурних підрозділів (скла
ди комісій затверджуються наказом Ректора Університету).
Головою Приймальної комісії є ректор Університету.

1. Загальні положення

1.8. Набір вступників для здобуття освітньо-кваліфі
каційного рівня молодшого спеціаліста проводиться за
окремими Правилами прийому.

1.1. Національний університет „Львівська політехні
ка“ (далі — Університет) здійснює підготовку фахівців за
освітніми рівнями (далі — ОР) бакалавра та магістра від
повідно до Ліцензії та Наказів.
1.2. До Університету приймаються громадяни України,
іноземці, а також особи без громадянства, які проживають
на території України на законних підставах, мають відпо
відний освітній рівень (освітньо-кваліфікаційний рівень
(далі — ОКР)) або ступінь та виявили бажання здобути
вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які пере
бувають в Україні на законних підставах, мають право на
здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої осві
ти за рахунок коштів Державного бюджету України, місце
вих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними
договорами, згоду на обов’язковість яких надала Верховна
Рада України. Прийом на навчання до Університету на всі
освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за
конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.
1.3. Вступникам, які потребують поселення у гуртожи
ток під час вступу, можуть надаватися місця у гуртожитках
Університету. Умови поселення вступників та студентів до
гуртожитків Університету розміщено на інтернет-сайті:
http://www.studcity.org/settlement/.
1.4. Організацію прийому вступників на навчання до
Університету здійснюють Приймальна комісія, дирекції на
вчально-наукових інститутів (ННІ) та приймальні (відбір

1.5. Прийом на навчання на перший курс з нормативним
та скороченим терміном навчання провадиться в межах
ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до
Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015
року № 266 (зі змінами та доповненнями) (Додаток 1 Правил).
1.6. Прийом на навчання для здобуття ступеня бака
лавра на перший курс на базі повної загальної середньої
освіти (далі — ПЗСО), на перший курс (зі скороченим тер
міном навчання) та на другий (третій) курс (з норматив
ним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобу
ли ОКР молодшого спеціаліста, здійснюється в інститутах,
зазначених у Додатку 1 Правил.
1.7. Вступ для здобуття післядипломної освіти здійсню
ється у Інституті адміністрування та післядипломної осві
ти (далі — ІАПО). Післядипломна освіта охоплює:
●● спеціалізацію;
●● перепідготовку;
●● підвищення кваліфікації;
●● стажування.

2. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра при
ймаються особи з ПЗСО за результатами зовнішнього не
залежного оцінювання знань (далі — ЗНО) з урахуванням
результатів творчого конкурсу при вступі на спеціальнос
ті, передбачені переліком спеціальностей, прийом на на
вчання за якими здійснюється з урахуванням рівня твор
чих та/або фізичних здібностей вступників, що затвер
джено наказом МОН України, крім випадків, передбачених
у розділі 16 Правил.
2.2. Університет приймає на перший (зі скороченим
терміном навчання) та другий (третій) курси (з норматив
ним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцен
зованого обсягу відповідної спеціальності осіб, які здобу
ли ОКР молодшого спеціаліста, за умови вступу на спеці
альність, зазначену у Додатку 3 Правил (Таблиця 3).
Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста для здо
буття ступеня бакалавра здійснюється за результатами
фахових вступних випробувань з урахуванням середньо
го бала диплома молодшого спеціаліста.
Особа може вступити до Університету для здобуття
ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
(окрім спеціальностей Інституту архітектури), здобутого
за іншою спеціальністю.
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Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціа
ліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на
перший курс за скороченим строком навчання лише в разі
вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеці
альність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спе
ціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 7).
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціа
ліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юри
дичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання
або на другий чи старші курси з нормативним строком на
вчання на вакантні ліцензійні місця.
Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови
виконання вступниками вимог, визначених Розділами 4, 5, 6
та пунктом 9.1 розділу 9 Правил.
2.3. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для
здобуття ступеня магістра (Додаток 4 Правил, Таблиця 4)
здійснюється за результатами вступних випробувань з ура
хуванням середнього бала додатка до диплома бакалавра
(окрім спеціальностей, що зазначено у абзацах 2 та 3 цього
пункту). На навчання для здобуття ступеня магістра прийма
ються також особи, які здобули ОКР спеціаліст.
Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра за спе
ціальністю 081 право здійснюється за результатами єдиного
фахового вступного іспиту.
Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями галузей знань 05 соціальні та поведінкові
науки, 06 журналістика, 08 право, 24 сфера обслуговування та 29 міжнародні відносини здійснюється за результатами
єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання та фахових вступних
випробувань з урахуванням середнього бала диплома бака
лавра та додаткових балів за особливі успіхи.
Особа може вступити до Університету для здобуття ступе
ня магістра (окрім спеціальностей Інституту архітектури) на
основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом), за умови успішного проходження додаткових
вступних випробувань у формі співбесіди.
Зазначені категорії осіб зараховуються до Університету за
умови виконання вступниками вимог, визначених розділами
4–6 та пунктом 9.1 розділу 9 Правил.
2.4. Університет приймає на навчання осіб, які здобули
ступінь бакалавра, магістра, ОКР спеціаліст, для здобуття сту
пеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальніс
тю) (окрім спеціальностей Інституту архітектури 022 дизайн
та 023 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу
відповідної спеціальності. Фінансування навчання здійсню
ється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
2.5. Університет приймає на навчання осіб, які не менше
одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у
повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бака
лавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на дру
гий курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць
ліцензованого обсягу відповідної спеціальності (окрім спе
ціальностей Інституту архітектури). Фінансування навчання
здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
2.6. Приймання вступників відповідно до п. 2.2, 2.4 та 2.5
цього розділу на 3-й курс навчання за ОП підготовки бака
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лавра здійснюється за умови, якщо різниця між їх навчальни
ми планами за попередньою освітою становить не більше ніж
20 кредитів ЄКТС.
2.7. На навчання для здобуття ступеня доктора філосо
фії до Університету приймаються особи, які здобули ступінь
магістра (ОКР спеціаліста) відповідно до Правил прийому до
аспірантури (Додаток 6 Правил). Вимоги до вступників в док
торантуру містять Правила прийому до докторантури Універ
ситету (Додаток 6 Правил).
2.8. Відраховані здобувачі ступеня бакалавра мають право
бути поновленими для здобуття ОКР молодшого спеціаліста
за індивідуальною програмою за тією самою або спорідне
ною в межах галузі знань спеціальністю.

3. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здій
снюється:
●● за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів
(за державним замовленням);
●● за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Отримання цільових пільгових державних кредитів для здо
буття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку на
дання цільових пільгових державних кредитів для здобуття
вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 червня 2003 року № 916.
●● за ваучерами;
●● за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умо
вах контракту, зокрема за кошти ґрантів, які отримав (отри
мала) вищий навчальний заклад (наукова установа) на про
ведення наукових досліджень, за якими передбачається під
готовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
або доктора наук).
3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобу
вати вищу освіту в Університеті на конкурсній основі відпо
відно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої
освіти громадянин здобуває вперше за державним замов
ленням.
Особи, які здобули ОКР спеціаліста за державним замов
ленням, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізич
них, юридичних осіб, крім випадків передбачених законо
давством.
Особи, які вступають, щоб здобути ступінь бакалавра на
основі ОКР молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись
за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму
або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також
на спеціальності, зазначені у Додатку 7 Правил (Додатку 2
Умов).
3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за
державним замовленням за певним ступенем освіти, мають
право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в Універ
ситеті за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування
до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг
з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постано
вою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
Університет здійснює прийом на навчання за спеціаль
ністю 226 фармація, промислова фармація вступників на
основі ПЗСО для здобуття ступеня бакалавра, а також ступе
ня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра.
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3.4. Громадяни України мають право безоплатно здобува
ти вищу освіту за другою спеціальністю в Університеті, якщо
за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати
службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше квалі
фікацією, що підтверджується висновками медико-соціаль
ної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених
законом.
3.5. Громадяни України, які проживають на тимчасово оку
пованій території або переселилися з неї, мають право на
здобуття або продовження здобуття певного освітнього рів
ня за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у
гуртожитках на час навчання. Правила прийому та зарахуван
ня на навчання до Університету осіб, які проживають на тим
часово окупованій території України, містяться у Додатку 10
Правил.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно прожи
вають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні,
особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту,
та особи, яким надано статус закордонного українця, які пе
ребувають в Україні на законних підставах та проживають на
тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або
продовження здобуття певного освітнього рівня на території
інших регіонів України в порядку, визначеному Законом Укра
їни „Про вищу освіту“ та Розділ 14 Правил (Розділ 13 Умов та
пункту 6 Розділу 4 Умов).
Особи, зазначені в абзацах першому та другому цього
пункту, здобувають вищу освіту (на конкурсних засадах) за
державним замовленням у порядку та в межах квот, визна
чених центральним органом виконавчої влади у сфері осві
ти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону
України „Про забезпечення прав і свобод громадян та право
вий режим на тимчасово окупованій території України“.
Спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі
для здобуття вищої освіти та спеціальні умови на здобуття ви
щої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових
пільгових державних кредитів містяться у розділі 16 Правил.
3.6. Обсяг прийому за державним замовленням за раху
нок державного бюджету на основі ПЗСО за спеціальностя
ми (спеціалізаціями), крім перелічених у пункті 8 розділу 4
Умов, визначається для Університету як виконавця держав
ного замовлення, що є у сфері управління державного замов
ника, в розрізі форм навчання.
Максимальний обсяг державного замовлення на осно
ві повної загальної середньої освіти за спеціальностями
015 професійна освіта (за спеціалізаціями) галузі знань
01 освіта/педагогіка визначається державним замовником у
розрізі форм навчання з розрахунку, що сума максимальних
обсягів державного замовлення усіх конкурсних пропозицій
відповідного широкого конкурсу не може перевищувати його
суперобсяг більше, ніж на 20 %.
Університет може самостійно утворювати в межах кожної
з цих спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціа
лізацій) форми навчання та відкриті конкурсні пропозиції з
поділом максимального обсягу державного замовлення між
ними.
Максимальний обсяг державного замовлення на осно
ві повної загальної середньої освіти за іншими спеціаль
ностями (спеціалізаціями спеціальностей 035 філологія та
275 транспортні технології (за видами) (Додаток 2 Правил)) визначається Університетом і не може перевищувати
суми скорегованих максимальних обсягів державного замов
лення конкурсних пропозицій за всіма конкурсними пропо
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зиціями, які сформував Університет у межах відповідної спе
ціальності (спеціалізації) в 2017 році, або 10 місць, якщо дер
жавне замовлення в 2017 році становило не більше 9 місць або
не надавалось взагалі, або сума скорегованих максимальних
обсягів становить менше 10 місць.
Скорегований максимальний обсяг державного замов
лення конкурсної пропозиції визначається як (з округленням
до цілого числа):
●● 110 % максимального (загального) обсягу державного за
мовлення 2017 року, якщо на нього було надано рекомендації
до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх ого
лошення, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг
державного замовлення в 2017 році становив менше 10 місць;
●● 90 % максимального (загального) обсягу державного за
мовлення 2017 року, якщо на нього було надано рекомендацій
до зарахування менше половини цього обсягу станом на пер
ший день їх оголошення;
●● 50 % максимального (загального) обсягу державного
замовлення 2017 року, якщо на нього не було надано жодної
рекомендації до зарахування станом на перший день їх ого
лошення;
●● 100 % максимального (загального) обсягу державного за
мовлення 2017 року в інших випадках.
Університет може самостійно утворювати в межах кожної
спеціальності (спеціалізації спеціальностей 035 філологія,
275 транспортні технології (за видами)) форми навчання та
відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обся
гу державного замовлення між ними.
Кваліфікаційний мінімум державного замовлення для від
критих конкурсних пропозицій може визначати Університет в
обсязі не менше двох осіб. В інших випадках кваліфікаційний
мінімум державного замовлення для відкритої конкурсної
пропозиції вважається рівним одній особі.
Максимальні обсяги та кваліфікаційні мінімуми держав
ного замовлення оголошуються та вносяться до Єдиної бази в
тижневий строк після погодження з державним замовником.
3.7. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб
на відкриті та закриті конкурсні пропозиції визначає Універ
ситет у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуван
ням його поділу за формами навчання та максимальним (за
гальним) обсягом державного або регіонального замовлення.
Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного ви
конання державного замовлення.
3.8. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію
визначається Університетом у межах ліцензованого обсягу з
урахуванням його поділу за формами навчання.
3.9. Квоти-1 встановлюються Університетом у межах деся
ти відсотків (але не менше одного місця) обсягу державного
замовлення за відкритими та закритими конкурсними про
позиціями і оголошуються одночасно з оголошенням макси
мального (загального) обсягу державного замовлення.
3.10. Квоти-2 встановлюються МОН України для Універси
тету в обсязі двадцяти відсотків (але не менше одного місця)
максимального (загального) обсягу державного замовлен
ня за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і
оголошуються одночасно з оголошенням максимального (за
гального) обсягу державного замовлення.
3.11. Прийом до Університету на всі освітні та освітньо-ква
ліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалеж
но від джерел фінансування навчання.
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3.12. Не допускається одночасне навчання за кількома
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами,
напрямами підготовки) за державним замовленням, зокрема
за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними
рівнями) та формами навчання.

4. Терміни приймання заяв
і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування
на навчання у 2018 році
4.1. Терміни подання заяв в електронній формі на базі
ПЗСО: 12–26 липня 2018 року (12–20 липня — для осіб,
які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або
творчих конкурсів).
Терміни роботи консультаційного центру при При
ймальній комісії для надання допомоги вступникам при
створенні електронних кабінетів вступників, внесення
заяви в електронній формі, завантаження додатків до
атестатів: 2 липня — 26 липня 2018 року.
4.2. Розклад роботи Приймальної комісії Університету
під час прийому документів та проведення конкурсного
відбору:
Термін
2 липня – 1 серпня
2018 року

2–11 серпня 2018 року

12–31 серпня 2018 року

Дні

Години

Понеділок —
п’ятниця

9.00–13.00;
14.00–18.00

Субота

9.00–13.00

Неділя

Вихідний

Понеділок —
п’ятниця

9.00–13.00;
14.00–18.00

Субота —
неділя

9.00–13.00

Понеділок —
п’ятниця

9.00–13.00;
14.00–17.00

Субота —
неділя

Вихіднi

4.3. Приймання заяв і документів, вступні випробуван
ня, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступ
ників на основі ПЗСО провадять у такі терміни:

Етапи вступної
кампанії

Денна та
заочна
форми
навчання

Закінчення приймання заяв та до
кументів від осіб, які
вступають тільки на
основі сертифікатів
зовнішнього неза
лежного оцінювання
Терміни проведення
творчих конкурсів
Терміни проведення
вступних випробо
вувань
Терміни проведення
співбесіди
Термін оприлюд
нення рейтингового
списку вступників з
наданням рекомен
дацій*
Терміни подачі
вступниками оригі
налів документів*

Заочна
форма
навчання
(додатковий
набір)

Початок приймання
заяв та документів

12 липня

13 серпня

Закінчення приймання заяв та до
кументів від осіб, які
вступають на основі
співбесіди, вступних
іспитів або творчих
конкурсів

18.00
20 липня

15.00
23 серпня

Терміни зарахуван
ня вступників*

18.00
26 липня

15.00
23 серпня

17–25 липня

27–28
серпня
27–28
серпня

21–26 липня
21–23 липня
Не пізніше
12.00
1 серпня
На місця
державного
замовлен
ня — до 18.00
6 серпня;
на місця за
кошти фізич
них та юри
дичних осіб
— не пізніше
18.00 9 серпня
За державним
замовленням
— не пізніше
12.00
7 серпня; за
кошти фізич
них та юри
дичних осіб
— не пізніше
18.00 10 серп
ня

27–28
серпня
29 серпня

На місця
за кошти
фізичних
та юри
дичних
осіб — 30
серпня

За кошти
фізичних
та юри
дичних
осіб — до
18.00
30 серпня

* Списки осіб, рекомендованих до зарахування за ре
зультатами співбесіди та за квотами-2 (Розділ 16 Правил) з
повідомленням про отримання чи неотримання ними права
здобувати вищу освіту за державним замовленням опри
люднюються не пізніше 12 години 24 липня. Такі вступники,
які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до
зарахування на місця державного замовлення до 18 години
25 липня, а також подати письмову заяву про вилучення з
конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахуван
ня цієї категорії вступників за державним замовленням від
бувається не пізніше 12 години 26 липня. Зараховані особи
впродовж 26 липня вилучаються з конкурсу на інші місця
державного замовлення.
4.4. Приймання заяв і документів, фахові випробо
вування, конкурсний відбір та зарахування на перший
курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий
(третій) курс (з нормативним терміном навчання) на на
вчання за освітніми програмами підготовки (далі — ОП
підготовки) бакалавра на основі ОКР молодший спеціа
ліст провадиться в такі терміни:

Спеціальний випуск
червень 2018

Етапи
вступної
кампанії

Денна та
заочна
форми
навчання

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Заочна форма
навчання (* з 13.08
— додатковий набір
на вільні місця
ліцензійного обсягу
за кошти фізичних та
юридичних осіб)
19 лютого

Етапи вступної
кампанії
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Денна та заочна форми
навчання (* з 13.08 —
додатковий набір на вільні
місця ліцензійного обсягу за
кошти фізичних та юридичних
осіб)
13 серпня

13 серпня

Початок прийому 2 липня
заяв та докумен
тів
11.00
26 липня

23 серпня

Початок при
йому заяв та
документів

12 липня

Закінчення
прийому заяв
та документів

18 година
24 липня

12 година
12 березня

23 серпня

Закінчення при
йому заяв та до
кументів

2 – 26 липня

27 серпня

Терміни
проведен
ня фахових
вступних ви
пробувань

25–26 липня

12–16 бе
резня

27–28
серпня

Терміни прове
дення додатко
вого вступного
випробування у
формі співбесіди
Терміни прове
дення вступних
випробувань

27 – 31 липня

27–28 серпня

Термін опри
люднення рей
тингового списку
вступників з
наданням реко
мендацій

3 серпня

29 серпня

Терміни подачі
оригіналів доку
ментів

1) за державним
не пізніше
замовленням —
12.00 30 серпня
не пізніше 18.00
6 серпня;
2) за кошти фізичних
та юридичних осіб —
не пізніше 18.00
9 серпня

Терміни зараху
вання

1) за державним
замовленням — не
пізніше 7 серпня;
2) за кошти фізич
них та юридичних
осіб — не пізніше
10 серпня

Термін опри Не пізніше
люднення
12.00
рейтингового 1 серпня
списку вступ
ників з надан
ням рекомен
дацій

19 березня

29 серпня

Терміни пода на місця
чі оригіналів державного
документів
замовлен
ня — до 18.00
6 серпня; на
місця за кошти фізичних
та юридич
них осіб — не
пізніше 18.00
9 серпня

на місця за
кошти фі
зичних та
юридичних
осіб — не
пізніше
22 березня

на місця
за кошти
фізичних
та юри
дичних
осіб — не
пізніше
30 серпня

Терміни зара
хування

за кошти
фізичних
та юридич
них осіб —
не пізніше
23 березня

за держав
ним за
мовленням
— не пізніше
7 серпня; за
кошти фізич
них та юри
дичних осіб
— не пізніше
10 серпня

за кошти
фізичних
та юри
дичних
осіб —
30 серпня

●● на спеціальність 081 право:

Етапи вступної кампанії
4.5. Приймання заяв і документів, фахові випробо
вування, конкурсний відбір та зарахування на навчан
ня вступників на основі базової та повної вищої освіти
для здобуття ступеня магістра провадиться у такі тер
міни:
●● на спеціальності в Університеті (окрім спеці
альності 081 право, та спеціальностей галузей знань
05 соціальні та поведінкові науки, 06 журналістика,
24 сфера обслуговування, 29 міжнародні відносини)*:

за кошти
фізичних та
юридичних
осіб — 30 серп
ня

Денна та заочна
форми навчання
(* з 13.08 — додатковий
набір на вільні місця
ліцензійного обсягу
за кошти фізичних та
юридичних осіб)

Реєстрація для складання
14 травня –
єдиного фахового вступного 18.00
іспиту з іноземної мови та
5 червня
єдиного фахового вступного
випробування
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Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних
кабінетів вступників

Денна та заочна
форми навчання
(* з 13.08 — додатковий
набір на вільні місця
ліцензійного обсягу
за кошти фізичних та
юридичних осіб)
14 травня –
24.00
5 червня

Терміни проведення додат
кового вступного випробу
вання у формі співбесіди

14 – 31 травня

Початок прийому заяв та
документів

2 липня (* 13 серпня)

Закінчення прийому заяв
та документів для осіб, які
вступають на основі вступ
них іспитів

9 липня

Дата проведення єдиного
фахового вступного іспиту з
використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання
(вступного іспиту)

11 липня

Дата проведення єдиного
фахового вступного випро
бування з використанням
організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (вступного іспиту)

13 липня

Закінчення прийому заяв та
документів

26 липня (* 23 серпня)

Термін оприлюднення рей 3 серпня
тингового списку вступників
з наданням рекомендацій
Терміни подачі оригіналів
документів

1) за державним замов
ленням — не пізніше
18.00 6 серпня;
2) за кошти фізичних та
юридичних осіб — не
пізніше 18.00 9 серпня;
* 3) за кошти фізичних
та юридичних осіб — не
пізніше 18.00
29 серпня

Терміни зарахування

1) за державним замов
ленням — не пізніше 7
серпня;
2) за кошти фізичних та
юридичних осіб — не
пізніше 10 серпня;
* 3) за кошти фізичних
та юридичних осіб — не
пізніше 30 серпня

Спеціальний випуск
червень 2018

●● на спеціальності галузей знань 05 соціальні та поведінкові науки, 06 журналістика, 24 сфера обслуговування, 29 міжнародні відносини:

Етапи вступної
кампанії

Реєстрація для складан
ня єдиного фахового
вступного іспиту з іно
земної мови
Реєстрація електронних
кабінетів вступників
Дата проведення до
даткового вступного
випробування у формі
співбесіди
Початок прийому заяв
та документів

Денна та заочна форми
навчання (* з 13.08 —
додатковий набір на вільні
місця ліцензійного обсягу
за кошти фізичних та
юридичних осіб)
14 травня –
18.00
5 червня
14 травня –
24.00
5 червня
14 – 31 травня

2 липня

Закінчення прийому
заяв та документів для
осіб, які вступають на
основі вступних іспитів
Дата проведення єдино
го фахового вступного
іспиту з використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання
(вступного іспиту)
Закінчення прийому
заяв та документів

9 липня

Дата проведення вступ
ного випробування
(вступного іспиту)
Термін оприлюднення
рейтингового списку
вступників з наданням
рекомендацій
Терміни подачі оригіна
лів документів

27 – 30 липня
(* 27 – 28 серпня)

Терміни зарахування

11 липня

26 липня

3 серпня

1) за державним замовлен
ням — не пізніше 18.00
6 серпня;
2) за кошти фізичних та юри
дичних осіб — не пізніше 18.00
9 серпня;
* 3) за кошти фізичних та
юридичних осіб — не пізні
ше 18.00
29 серпня
1) за державним замовлен
ням — не пізніше 7 серпня;
2) за кошти фізичних та юри
дичних осіб — не пізніше
10 серпня;
* 3) за кошти фізичних та
юридичних осіб — не пізні
ше 30 серпня

Спеціальний випуск
червень 2018

Приймання заяв і документів, фахові випробовування,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників
із числа державних службовців та посадових осіб місце
вого самоврядування на освітній рівень магістра на на
вчання за вечірньою та заочною формами за державним
замовленням Національного агентства України з питань
державної служби:
Етапи вступної кампанії

Вечірня та
заочна форми
навчання

Початок прийому заяв та документів 2 квітня
Закінчення прийому заяв та доку
ментів

26 липня

Термін проведення співбесіди з
питань, що стосуються державного
управління

27 липня

Терміни проведення вступних ви
пробувань

27 – 31 липня

Термін оприлюднення рейтингового 3 серпня
списку вступників з наданням реко
мендацій
Погодження рішення про зараху
вання з Національним агентством з
питань державної служби

до 20 серпня

Терміни подачі оригіналів докумен
тів

не пізніше 18.00
20 серпня

Терміни зарахування

не пізніше
23 серпня

4.6. Приймання заяв і документів та зарахування:
●● на другий (третій) курс (з нормативним терміном
навчання) на навчання за ОПП підготовки бакалавра від
осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або ОКР спе
ціаліст за іншою спеціальністю (напрямом) підготовки;
●● осіб на другий курс навчання за ОП підготовки ба
калавра за іншою спеціальністю, для вступників, які не
менше одного року здобувають ступінь бакалавра, та ви
конують у повному обсязі навчальний план, провадиться
у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми
навчання (* для осіб,
які подали заяви
та документи після
20 липня)

Початок прийому заяв та
документів

2 липня

Терміни проведення твор
чих конкурсів для спеці
альності 191 архітектура
та містобудування

21 – 25 липня
(* 27 – 28 серпня)

Закінчення прийому заяв
та документів

23 серпня

Терміни подачі оригіналів
документів

29 серпня

Терміни зарахування

не пізніше 30 серпня

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
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4.7. Конкурс вступників, які виявили бажання навчати
ся за кошти фізичних та юридичних осіб, провадять піс
ля того, як Університет виконає державне замовлення на
підготовку фахівців за відповідними спеціальностями.

5. Порядок приймання заяв
і документів для вступу до
Університету

5.1. Вступники на основі повної загальної середньої осві
ти за денною та заочною формами навчання подають заяви:
●● тільки в електронній формі, крім визначених у цьому
пункті випадків;
●● тільки у паперовій формі:
●● для реалізації права на вступ за співбесідою, за резуль
татами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі
вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для інозем
ців відповідно до Правил;
●● для реалізації права на повторне безоплатне здобуття
освіти за бюджетні кошти відповідно до Правил;
●● для реалізації права на першочергове зарахування від
повідно до Правил;
●● за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній
базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать,
громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню
освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінюван
ня;
●● у разі подання іноземного документа про освіту;
●● у разі подання документа про повну загальну середню
освіту,
●● виданого до запровадження фотополімерних техноло
гій їх виготовлення;
●● у разі неможливості зареєструвати електронний кабі
нет або подати заяву в електронній формі з інших причин,
що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу ви
щої освіти.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця держав
ного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих)
та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чоти
рьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропози
ції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб не обмежується.
5.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на осно
ві ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та
заочною формами навчання подають заяви тільки у паперо
вій формі.
Вступники для здобуття ступеня магістра на основі сту
пеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) за спеціальностями 081 право можуть подати
до п’яти заяв на місця державного та регіонального замов
лення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних про
позиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в
конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не обмежується.
Вступники на основі ОКР «Молодший спеціаліст», дипло
му бакалавра, спеціаліста, магістра подають заяви тільки в
паперовій формі.
5.3. Заяву в електронній формі подає вступник шляхом
заповнення електронної форми в режимі он-лайн та роз
глядається Приймальною комісією Університету згідно з
Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі
на участь у конкурсному відборі до Університету у 2017 році
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(Додаток 8 Правил) (Порядком подання та розгляду заяв в
електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затвердженим
наказом МОН України від 13 жовтня 2017 року № 1378).
5.4. Заяву в паперовій формі подає вступник особисто
до Приймальної комісії Університету чи її підрозділів. Факт
подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється
уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в
день прийняття заяви.
5.5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із
зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програ
ми) та форми навчання.
Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні
пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких
варіантів:
●● претендую на участь в конкурсі на місця державного та
регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб, у разі неотримання ре
комендації за цією конкурсною пропозицією за державним
замовленням;
●● претендую на участь в конкурсі виключно на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб.
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропози
цію вступники претендують на участь в конкурсі виключно
за кошти фізичних та юридичних осіб.
Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на основі ПЗСО та вступники для здобуття ступеня магістра
на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфіка
ційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 право, що
претендують на місця державного або регіонального замов
лення за денною або заочною формою навчання, у кожній
заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник прі
оритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути
змінена.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами на
вчання, вступники подають окремі заяви.
5.6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник
пред’являє особисто оригінали:
●● документа, що посвідчує особу;
●● військового квитка або посвідчення про приписку до
призовної дільниці — для військовозобов’язаних (крім ви
падків, передбачених законодавством);
●● документа державного зразка про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
●● сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі ПЗСО);
●● екзаменаційного листка єдиного фахового вступного
випробування (єдиного вступного іспиту) з використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення зовніш
нього незалежного оцінювання (для вступників, що вступа
ють на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеці
альністю 081 право);
●● документів, які підтверджують право вступника на
участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на осно
ві ПЗСО, зарахування за співбесідою, зарахування за квота
ми-1, квотами-2 (за наявності), на участь у конкурсі за іспи
тами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі сту
пеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) за спеціальністю 081 право та спеціальностями
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галузей знань 05 соціальні та поведінкові науки, 06 журналістика, 24 сфера обслуговування, 29 міжнародні відносини (за наявності).
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій
території України або переселилися з неї після 1 січня 2018
року, а також вступники, які проживають на територіях, де
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої по
вноваження або переселилися з неї після 1 січня 2018 року,
подають документи з урахуванням особливостей, передба
чених в Умовах.
5.7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
●● копію документа, що посвідчує особу;
●● копію військового квитка або посвідчення про припис
ку до призовної дільниці — для військовозобов’язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);
●● копію документа державного зразка про раніше здо
бутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі
якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
●● копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього неза
лежного оцінювання (для вступників на основі ПЗСО);
●● копії документів, завірені в приймальній комісії, які
підтверджують право вступника на участь у конкурсі за ре
зультатами вступних іспитів на основі ПЗСО, зарахування за
співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 (за наяв
ності), на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здо
буття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магі
стра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеці
альністю 081 право та спеціальностями галузей знань 05 соціальні та поведінкові науки, 06 журналістика, 24 сфера
обслуговування, 29 міжнародні відносини (за наявності)
●● копію екзаменаційного листка єдиного фахового
вступного випробування (єдиного вступного іспиту) з вико
ристанням організаційно-технологічних процесів здійснен
ня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників,
що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти
за спеціальністю 081 право);
●● чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
У заяві в паперовій формі вказується згода вступника на
обробку персональних даних.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються
до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвід
чує особу, та сертифіката (тів) зовнішнього незалежного
оцінювання (за наявності).
Інші копії документів вступник подає, якщо це викликано
особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропо
зиції, установлені законодавством, у строки, визначені для
прийому документів.
Оригінали документів при участі в конкурсі вступник по
дає лише один раз (виконання вимог до зарахування).
5.8. Копії документів, що засвідчують підстави для отри
мання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на
участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або
квотою-1, квотою-2 на основі ПЗСО, спеціальні умови для
участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при всту
пі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеці
аліста) за спеціальністю 081 право та спеціальностями галу
зей знань 05 соціальні та поведінкові науки, 06 журналістика, 24 сфера обслуговування, 29 міжнародні відносини
вступник подає особисто при подачі документів у паперовій
формі у визначені Правилами та Умовами терміни. Не подані
своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови осо
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би на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття
вищої освіти на основі ПЗСО, не дають права на отримання
таких спеціальних умов.
5.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отри
мання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчан
ня за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття
освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фарма
цевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі по
вної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні
місця державного замовлення та за рахунок цільових піль
гових державних кредитів подаються вступником особисто
одночасно з виконанням вимог для зарахування за кошти
фізичних та/або юридичних осіб. Не подані своєчасно доку
менти, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої
освіти за державним замовленням та за рахунок цільових
пільгових державних кредитів, унеможливлюють реаліза
цію таких спеціальних прав.
5.10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами
Приймальною (відбірковою) комісією Університету або у
встановленому законодавством порядку. Копії документа,
що посвідчує особу та громадянство, військового квитка
(посвідчення про приписку до призовної дільниці), свідо
цтва про народження не підлягають засвідченню. Копії до
кументів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
5.11. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для
отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відбо
рі при вступі на здобуття вищої освіти на основі ПЗСО та спе
ціальних прав на здобуття вищої освіти за державним замов
ленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала
документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює
в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить ін
формацію про середній бал документа про освіту до Єдиної
бази. У разі, коли вступник подає заяву в електронній формі,
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала доку
мента про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
5.12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи
вступників і приймає рішення про допуск до участі в кон
курсному відборі для вступу на навчання до Університету
протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єди
ній базі або отримання результатів вступних випробувань,
але не пізніше наступного дня після завершення прийому
документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків
вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Універси
тету на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
5.13. Факт ознайомлення вступника з Правилами, наяв
ною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної
освітньої програми (спеціальності), а також факт наявнос
ті/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами
вступних іспитів на основі ПЗСО, зарахування за співбесі
дою, зарахування за квотою-1, квотою-2 фіксуються в заяві
вступника і підтверджуються його особистим підписом при
поданні заяви у паперовій формі.
5.14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути ска
сована університетом на підставі рішення приймальної ко
місії до дати закінчення прийому документів на навчання
для заяв у паперовій формі та не пізніше як за день до за
кінчення подання електронних заяв для електронних заяв
за умови допущення технічної помилки під час внесення
відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується ак
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том про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній
базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого
подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування елек
тронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові
про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник
може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають доку
мент про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі
— Документ), обов’язковою є процедура визнання і встанов
лення еквівалентності Документа, що здійснюється відпо
відно до наказу Міністерства освіти і науки України „Деякі
питання визнання в Україні іноземних документів про осві
ту“ від 5 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.
5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають до
кумент про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним
навчальним закладом до 6 вересня 2014 року, обов’язковим
є подання Свідоцтва про державне визнання документа про
вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого
навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визна
ння зазначених документів відповідно до Порядку держав
ного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові
ступені та вчені звання, виданих вищими духовними на
вчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

6. Організація і проведення конкурсу
6.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої осві
ти здійснюється за результатами вступних випробувань:
●● для вступу на перший курс на навчання для здобуття
ступеня бакалавра на основі ПЗСО – у формі зовнішнього не
залежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів
або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами
випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішньо
го незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оці
нок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.
Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову,
вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року
з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька
або іспанська) на власний розсуд;
●● для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного
рівня) вищої освіти:
●● для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного
рівня) вищої освіти за спеціальностями 081 право — у фор
мі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного
фахового вступного випробування з права та загальних на
вчальних правничих компетентностей (за умови успішно
го проходження додаткового вступного випробування для
осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)
вищої освіти за іншою спеціальністю); для вступу за спеці
альностями галузей знань 05 соціальні та поведінкові науки, 06 журналістика, 24 сфера обслуговування та 29 міжнародні відносини — у формі єдиного вступного іспиту з
іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови
успішного проходження додаткового вступного випробу
вання для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікацій
ний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю); з інших
спеціальностей — у формі вступного іспиту з іноземної мови
та фахових вступних випробувань (за умови успішного про
ходження додаткового вступного випробування для осіб,
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які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) ви
щої освіти за іншою спеціальністю). У 2018 році приймаються
результати єдиного фахового вступного випробування 2018
року. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспан
ської мов приймаються лише з результатів єдиного вступно
го іспиту 2018 року;
●● для вступу на інші спеціальності — у формі іспиту з іно
земної мови та фахових вступних випробувань.
У 2018 році приймаються результати єдиного фахово
го вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з
англійської, німецької та французької мов. Оцінки з англій
ської, німецької та французької мов приймаються лише з ре
зультатів єдиного фахового вступного іспиту 2018 року.
Конкурсний відбір провадиться на основі конкурсно
го бала, який розраховується відповідно до цих Правил та
Умов.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загаль
ної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття
ступеня бакалавра зараховуються бали сертифіката(ів) зо
внішнього незалежного оцінювання (результати вступних
іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів.
Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для
вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на від
криті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі
ПЗСО визначено в Додатку 5 Правил.
Якщо конкурсним предметом установлено іноземну
мову, то вступник має право подавати оцінку зі сертифіка
та 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька,
французька або іспанська) на власний розсуд.
6.2. Порядок вступу на навчання та проведення єдиного
фахового вступного випробування для вступу на навчання
для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 право з
використанням організаційно-технологічних процесів здій
снення зовнішнього незалежного оцінювання затверджу
ється МОН України.
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на на
вчання для здобуття ступеня доктора філософії, зарахову
ються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної
мови.
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 Загальноєвро
пейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рів
ня); німецької мови — дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти
або аналогічного рівня); французької мови — дійсним сертифі
катом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропей
ських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня),
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.
Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифіка
ти прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної
мови з найвищим балом.
Особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра
(спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування.
6.4. Конкурсний бал для вступу на перший курс бакалав
ра на основі ПЗСО (КБ) розраховується за формулою:
КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К5×ОУ,
де П1, П2 — оцінки зовнішнього незалежного оцінювання
або вступних іспитів з першого та другого предметів;
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П3 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання,
вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмету;
ОУ — бал за успішне закінчення підготовчих курсів у рік
вступу (2018 р) в Університеті для вступу до нього за шкалою
від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціаліза
ції), зазначені у Додатку 7 Правил (Додатку 2 Умов).
У конкурсному балі для вступу на перший курс бакалавра
на основі ПЗСО не враховується середній бал документа про
ПЗСО.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К5 встановлює
Університет у Додатку 5, Таблиця 5.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту,
які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чи
ном: „3“ відповідає „6“, „4“ відповідає „9“, „5“ відповідає „12“.
Особам, які є членами збірних команд України, що брали
участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений
Міністерством освіти і науки, чемпіонам і призерам Олімпій
ських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор зараховують
ся оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибо
ром вступника.
Призерам (особам нагородженим дипломами І – ІІІ ступе
нів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з
базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського кон
курсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів
Малої академії наук України 2018 року останній доданок у
формулі конкурсного бала встановлюється рівним 10, а якщо
КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюєть
ся таким, що дорівнює 200.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для
професійної орієнтації вступників на основі ПЗСО, здобутої у
2018 році, на природничо-математичні та інженерно-техніч
ні спеціальності, зазначені у Додатку 7 Правил (Додатку 2
Умов), яка провадиться відповідно до Положення, що діє в
Університеті, нараховуються додаткові бали до сертифіка
ту зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета
при розрахунку конкурсного бала в Університеті в обсязі від
1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
Остаточно конкурсний бал вступників на базі ПЗСО (ОКБ)
визначається за формулою:
ОКБ = КБ×РК×ГК×СК,
де РК — регіональний коефіцієнт, дорівнює 1,02;
ГК — галузевий коефіцієнт, дорівнює 1,02 для поданих
заяв з пріоритетом 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації), які
передбачені у Додатку 7 Правил (Додатку 2 Умов), та 1,00 у
інших випадках;
СК — сільський коефіцієнт, дорівнює 1,02 для осіб, заре
єстрованих у селах не менше двох років до дня завершення
подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню
освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у
рік вступу, та 1,00 у інших випадках.
Якщо після визначення ОКБ перевищує 200, то він вста
новлюється таким, що дорівнює 200.
В інших випадках конкурсний бал розраховується — як
сума балів за вступні випробування та інші показники кон
курсного відбору відповідно до Правил.
Для всіх спеціальностей мінімальне значення кількості
балів з кожного конкурсного предмета та творчого конкурсу
встановлюється відповідно до Додатка 5 до цих Правил.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє
арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких
не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку
нижче мінімально встановленого Приймальною комісією
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бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній
сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.
6.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на
вступні випробування у визначений розкладом час, особи,
знання яких було оцінено балами нижче встановленого Пра
вилами мінімального рівня, а також особи, які забрали доку
менти після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі
не допускаються. Перескладання вступних випробувань не
допускається.
6.6. Апеляції на результати вступних випробувань, що
проведено в Університеті, розглядає Апеляційна комісія.
6.7. Рішенням Приймальної комісії результати вступного
іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну кон
курсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в кон
курсному відборі на іншу конкурсну пропозицію.
6.8. Інформацію про призерів (осіб, нагороджених ди
пломами І – ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — чле
нів Малої академії наук України Приймальна комісія отримує
з Єдиної бази.
6.9. Конкурсний відбір вступників на навчання за освіт
ньо-професійними (ОПП) та освітньо-науковими програмами
(ОНП) підготовки магістра на основі базової або повної ви
щої освіти (окрім спеціальності 081 право та спеціальностей
галузей знань 05 соціальні та поведінкові науки, 06 журналістика, 24 сфера обслуговування та 29 міжнародні відносини) здійснюється на підставі конкурсного бала, який обчис
люється як сума балів результатів вступного випробування
з фахових дисциплін, іноземної мови (англійська, німецька,
французька, іспанська), середнього бала додатка до дипло
ма бакалавра та додаткових балів за їх наукові й навчальні
досягнення із врахуванням вагових коефіцієнтів: 0,4 — для
вступного випробування з фахових дисциплін; 0,1 — для іно
земної мови; 1,0 — для середнього бала додатка до диплома
бакалавра.
Результати єдиного вступного іспиту можуть зарахову
ватись як результати вступного іспиту з іноземної мови при
вступі на спеціальності, для яких не передбачено складання
єдиного вступного іспиту за окремою заявою вступника до
закінчення терміну прийому заяв та документів на вступ.
Максимальна кількість додаткових балів за наукові й на
вчальні досягнення не може перевищувати 5 балів. Додаткові
бали визначаються відповідно до „Положення про прийом на
навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими
програмами підготовки магістрів“ (далі — Положення), за
твердженого наказом ректора Університету.
Середній бал додатка до диплома бакалавра визнача
ється як середнє арифметичне всіх оцінок за національною
шкалою, переведене у 100-бальну шкалу наступним чином:
3,0
3,01–3,05
3,06–3,10
3,11–3,15
3,16–3,20
3,21–3,25
3,26–3,30

50
51
52
53
54
55
56

4,0
4,01–4,05
4,06–4,10
4,11–4,15
4,16–4,20
4,21–4,25
4,26–4,30

71
72
73
74
75
76
77

3,31–3,35
3,36–3,40
3,41–3,45
3,46–3,50
3,51–3,55
3,56–3,60
3,61–3,65
3,66–3,70
3,71–3,75
3,76–3,80
3,81–3,85
3,86–3,90
3,91–3,95
3,96–3,99

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

4,31–4,35
4,36–4,40
4,41–4,45
4,46–4,50
4,51–4,55
4,56–4,60
4,61–4,65
4,66–4,70
4,71–4,75
4,76–4,80
4,81–4,85
4,86–4,90
4,91–4,95
4,96–5,00
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78
79
80
81
82
83
84
85
85,5
86
86,5
87
87,5
88

Для осіб, які у поточному році здобули ступінь (ОКР) ба
калавра в Університеті, середнім балом додатка до диплома
бакалавра є конкурсна рейтингова оцінка, яка визначається
за 100-бальною шкалою згідно з відповідним положенням,
що діє в Університеті.
Конкурсний відбір вступників на навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 081 право здійснюється на
підставі конкурсного бала (КБп), що визначається за форму
лою:
КБп = П1 + П2 + П3,
де П1 — оцінка єдиного фахового вступного іспиту з іно
земної мови;
П2 — оцінка єдиного фахового вступного випробування
за тест з права;
П3 — оцінка єдиного фахового вступного випробування
за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.
Конкурсний відбір вступників на навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 соціальні та поведінкові науки, 06 журналістика, 24 сфера
обслуговування та 29 міжнародні відносини здійснюється
на підставі конкурсного бала (КБг), що визначається за фор
мулою:
КБг = П1 + П2 + П3,
де П1 — оцінка єдиного фахового вступного іспиту з іно
земної мови (за шкалою від 100 до 200 балів);
П2 — оцінка фахового вступного випробування (за шка
лою від 100 до 200 балів);
П3 — оцінка за інші показники конкурсного відбору, яка
обчислюється як:
ПЗ = (СБ + ДБ) × 0,2,
де СБ — значення середнього бала додатка до диплома
бакалавра;
ДБ — додаткові бали за наукові й навчальні досягнення
вступника відповідно до Положення.
Якщо розрахункове значення П3 перевищує 20 балів, то
його прирівнюють до 20 балів.
Для осіб, які у поточному році здобули ступінь (ОКР) ба
калавра в Університеті, середнім балом додатка до диплома
бакалавра є конкурсна рейтингова оцінка, яка визначається
за 100-бальною шкалою згідно з відповідним положенням,
що діє в Університеті.
Вступники на навчання на всі спеціальності за ОПП та
ОНП підготовки магістра на основі ступеня (ОКР) бакалавра,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом), допускають
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ся до участі у фахових вступних випробовуваннях за умови
успішного проходження додаткових вступних випробувань
у формі співбесіди (відповідно до Положення про проведення співбесіди зі вступниками до Університету та
Регламенту проведення додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками на навчання
за освітніми програмами підготовки бакалаврів та магістрів до Університету на основі попереднього ступеня
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншим
напрямом підготовки (спеціальністю), далі — Регламенту).
6.10. Особи, які вступають на перший (зі скороченим тер
міном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) за спеціальностями
підготовки бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста,
беруть участь у конкурсному відборі на навчання на підставі
конкурсного бала, який обчислюється як сума балів резуль
татів вступного фахового випробовування і середнього бала
додатка до диплома молодшого спеціаліста.
Середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста
визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, переве
дене у 100-бальну шкалу за таблицею пункту 6.9 Правил.
У разі, коли вступник подає додаток до диплома мо
лодшого спеціаліста у 12-ій шкалі його середній бал пере
водиться у 100-бальну шкалу наступним чином:
1–3

0

6,6–6,7

69

4

50

6,8–6,9

70

4,1

51

7

71

4,2

52

7,1

72

4,3

53

7,2

73

4,4

54

7,3

74

4,5

55

7,4–7,5

75

4,6

56

7,6–7,7

76

4,7

57

7,8–7,9

77

4,8

58

8–8,1

78

4,9

59

8,2–8,3

79

5

60

8,4–8,5

80

5,1

61

8,6–8,7

81

5,2–5,3

62

8,8–8,9

82

5,4–5,5

63

9–9,1

83

5,6–5,7

64

9,2–9,3

84

5,8–5,9

65

9,4–9,5

85

6–6,1

66

9,6–9,7

86

6,2–6,3

67

9,8–9,9

87

6,4–6,5

68

10–12

88

Особа, яка вступає на навчання для здобуття ступеня
бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого
за іншою спеціальністю, має право вступати лише на 1 курс
скороченого терміну підготовки або на 2 курс нормативного
терміну підготовки.
6.11. Вступне випробування з фахових дисциплін (фахове
випробування) для вступників на навчання за ОП підготовки
бакалавра, магістра та іноземної мови для вступників на на
вчання за ОП підготовки магістра проводиться у формі тес

тування і оцінюється за 100-бальною шкалою (крім випадків,
які передбачені цими Правилами).
6.12. Особи, які здобули базову або повну вищу освіту та
вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
іншою спеціальністю (напрямом підготовки), беруть участь
у конкурсному відборі на навчання на підставі середньо
го бала додатка до диплома бакалавра (спеціаліста) (окрім
спеціальності 191 архітектура та містобудування). Особи,
які здобули базову або повну вищу освіту та вступають на
навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю
191 архітектура та містобудування беруть участь у кон
курсному відборі на навчання на підставі суми середнього
бала додатка до диплома бакалавра (спеціаліста) та резуль
татів творчого конкурсу за програмами вступників на на
вчання для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО.
Середній бал додатка до диплома бакалавра (спеціаліс
та) визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, пере
ведене у 100-бальну шкалу за таблицею пункту 6.9 Правил.
6.13. Особи, які не менше одного року здобувають ступінь
бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план,
можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бака
лавра за іншою спеціальністю на другий курс за іншою фор
мою навчання на конкурсних засадах на основі рейтингової
оцінки, яка визначається за 100-бальною шкалою згідно з
відповідним положенням, що діє в Університеті (або серед
нім балом у національній шкалі із академічної довідки, пе
реведеної у 100-бальну шкалу згідно з таблицею пункту 6.9
Правил).
6.14. Вступники, які не витримали конкурсу на місця дер
жавного замовлення, можуть брати участь у конкурсі на міс
ця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юри
дичних осіб.
Конкурс для цієї категорії вступників провадиться після
виконання Університетом державного замовлення на підго
товку фахівців за відповідними спеціальностями. Прийом на
навчання здійснюється понад план державного замовлення
в межах ліцензованого обсягу з кожної спеціальності (спе
ціалізації).
6.15. Конкурсний відбір вступників із числа державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на
освітній рівень магістра на навчання за вечірньою і заочною
формами навчання за державним замовленням Національ
ного агентства України з питань державної служби здійсню
ється на підставі конкурсного бала, який обчислюється як
сума балів результатів вступних випробувань з основ дер
жави і права та основ економіки (за 100-бальною шкалою)
та іноземної мови (за 100-бальною шкалою). Вступники до
пускаються до участі у вступних випробуваннях за умови
успішного проходження співбесіди з питань, що стосують
ся державного управління, відповідно до Положення про
проведення співбесіди з вступниками до Університету та
Регламенту.
6.16. У разі, якщо конкурсна пропозиція поєднує декіль
ка спеціалізацій, освітніх програм, строки розподілу вступ
ників (студентів) між ними (не раніше завершення першо
го курсу, першого року навчання) визначаються освітніми
програмами, що діють в Університеті. Розподіл відбувається
за рейтинговою оцінкою студентів за усі повні семестри на
вчання, а квоти місць ліцензійного обсягу для розподілу між
спеціалізаціями визначають за рішенням вчених рад ННІ
Університету.
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7. Формування та оприлюднення
рейтингового списку вступників
7.1. Рейтинговий список вступників формується за кате
горіями у такій послідовності:
●● вступники, які мають право на зарахування за резуль
татами співбесіди (тільки на основі ПЗСО);
●● вступники, які мають право на зарахування за квотами
(тільки на основі ПЗСО);
●● вступники, які мають право на зарахування на загаль
них умовах.
7.2. Вступники, які мають право на зарахування за ре
зультатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 7.1 цього розділу
категорій рейтинговий список вступників впорядковуєть
ся:
●● за конкурсним балом від більшого до меншого;
●● за пріоритетністю заяви від 1 до 9;
●● за середнім балом додатка до документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до
меншого;
●● за оцінкою у сертифікаті ЗНО з першого конкурсного
предмета;
●● за оцінкою у сертифікаті ЗНО з другого конкурсного
предмета;
●● за оцінкою у сертифікаті ЗНО з третього конкурсного
предмета (творчого конкурсу).
Якщо встановлені в третьому — п’ятому абзацах цього
пункту додаткові правила не дозволяють визначити послі
довність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна
комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі
аналізу поданих вступниками документів та вносить його
до Єдиної бази за наступним принципом:
●● вступники, які належать до категорій, зазначених у
пунктах розділу 16 Правил і такій же послідовності;
●● вступники, які закінчили попередній освітній рівень із
відзнакою;
●● вступники, які мають більше балів за творчий конкурс
при вступі на навчання за відповідними спеціальностями;
●● вступники, які мають більше балів за фахове вступне
випробовування;
●● вступники, які мають більший середній бал додатка до
диплома молодшого спеціаліста за п’ятибальною шкалою;
●● випускники коледжів, які є структурними підрозділа
ми Університету, при вступі на навчання для здобуття сту
пеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста;
●● особи, які постраждали внаслідок катастрофи вій
ськового літака СУ-27УБ 27 липня 2002 року у м. Львові.
Рейтинговий список формується за послідовністю, ви
значеною в пункті 7.2 цього розділу.
7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
●● прізвище, ім’я та по батькові вступника;
●● конкурсний бал вступника (крім зарахованих за спів
бесідою);
●● пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки
для конкурсних пропозицій, що використовують пріори
тетність);
●● ознака підстав для зарахування за результатами спів
бесіди, за квотою-1, квотою-2 (тільки на основі повної за
гальної середньої освіти);
●● ознака підстав для зарахування за результатами
вступних випробувань у закладі вищої освіти при вступі
для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 пра-
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во, для зарахування за результатами вступного іспиту з іно
земної мови у закладі вищої освіти при вступі для здобуття
ступеня магістра за спеціальностями галузей знань, 05 со
ціальні та поведінкові науки, 06 журналістика, 24 сфера
обслуговування та 29 міжнародні відносини;
●● середній бал додатка до документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).
7.4. Рейтингові списки Приймальна комісія формує з
Єдиної бази та оприлюднює в повному обсязі на офіційно
му веб-сайті Університету.
7.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування
за державним замовленням за кожною конкурсною про
позицією, Приймальна комісія отримує за даними Єдиної
бази, перевіряє на виконання встановлених критеріїв (Додаток 8 Правил) та затверджує рішенням Приймальної ко
місії, оприлюднює шляхом розміщення на інформаційних
стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті Уні
верситету відповідно до строків, визначених у розділі 4
Правил та в Умовах.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування,
зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку
вступників відповідно до пункту 7.3 цього розділу.
7.6. Адресне розміщення державного замовлення для
прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня ба
калавра на основі ПЗСО (денної та заочної форм навчання)
та вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за
спеціальностями 081 право за конкурсними пропозиціями
на основі здобутого ступеня бакалавра формується в Єди
ній базі на основі конкурсних балів та пріоритетностей з
урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфіка
ційного мінімуму державного замовлення. Вступник може
бути рекомендований до зарахування за найвищою пріо
ритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за
якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути реко
мендований до зарахування на місця, що фінансуються за
державним замовленням, відповідно до його конкурсного
бала. Технічне завдання для реалізації адресного розмі
щення державного замовлення формується відповідно до
Матеріалів для розробки технічного завдання до алгорит
му адресного розміщення державного та регіонального за
мовлення в 2018 році (додаток 6 Умов).
У разі якщо внаслідок адресного розміщення держав
ного замовлення кваліфікаційний мінімум державного за
мовлення не досягається за відкритою конкурсною пропо
зицією, то вона анулюється.
7.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлю
ються після виконання/невиконання вступниками на сту
пінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, на
ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра
(ОКР спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для
зарахування на навчання відповідно до Розділу 9 Правил
та Умов.
7.8. Офіційним повідомленням про надання рекоменда
цій до зарахування вважається оприлюднення відповідно
го рішення на стендах Приймальної комісії.
Рішення Приймальної комісії про рекомендування до
зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті
Університету.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть
надсилатись повідомлення засобами електронного та мо
більного зв’язку.
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8. Надання рекомендацій для
зарахування
8.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступ
ників на місця державного замовлення Приймальна комісія
приймає у терміни, визначені у розділі 4 Правил, та згідно
з порядком формування конкурсного списку, визначеного у
розділі 7 Правил, що впорядковується відповідно до кон
курсного бала вступника — від вищого до нижчого. Вступни
ка буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріо
ритетом з числа вказаних ним під час подання заяв, за яким
вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендо
ваний до зарахування на місця державного замовлення.
Формування списків рекомендованих до зарахування
вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановле
ного (граничного) обсягу місць, що фінансуються за дер
жавним замовленням, за спеціальностями (спеціалізаціями
спеціальностей 035 філологія та 275 транспортні технології (за видами)), за їх відсутності — у межах ліцензованого
обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за раху
нок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма
пріоритетами, зазначеними вступником під час подання
заяв.
Вступники, які виявили бажання навчатися за рахунок
коштів фізичних (юридичних) осіб за відповідними спе
ціальностями (спеціалізаціями), на які відсутнє державне
замовлення, отримують рекомендацію за умови, що чисель
ність студентів в академічній групі буде становити не мен
ше 10 осіб.
8.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомен
дування до зарахування на навчання на місця державного
замовлення відповідно до термінів, визначених у розділі 4
Правил.

9. Реалізація права вступників на
вибір місця навчання
9.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електро
нній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після
прийняття Приймальною комісією рішення про рекомен
дування до зарахування відповідно до строку, визначеного
у розділі 4 Правил, зобов’язані виконати вимоги для зара
хування на місця державного замовлення: подати особисто
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікацій
ний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та інших документів, передбаче
них Умовами та Правилами, до Приймальної (відбіркової)
комісії Університету. Особи, які подали заяви в електронній
формі, зобов‘язані підписати власну електронну заяву, роз
друковану у Приймальній комісії.
9.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця держав
ного або регіонального замовлення і в установлені строки,
визначені у розділі 4 Правил або відповідно до нього, не
виконали вимог для зарахування на місця державного або
регіонального замовлення (крім випадків, визначених у
розділі 13 цих Правил), втрачають право в поточному році
на зарахування (переведення) на навчання за державним
та регіональним замовленням.
9.3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору
рекомендований до зарахування на навчання за відповід
ним пріоритетом, із зазначених в його заявах, до закінчен
ня терміну конкурсного відбору на навчання осіб, рекомен
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дованих до зарахування на місця державного замовлення,
зобов’язаний подати оригінали документів. Особи, які пода
ли заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну
електронну заяву, роздруковану у Приймальній комісії.

10. Коригування списку
рекомендованих до зарахування
10.1. Коригування списку рекомендованих до зараху
вання здійснюється під час вибору вступниками місця на
вчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до
Єдиної бази згідно з вимогами пункту 9.1 розділу 9 Правил.
10.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомен
дації вступникам, які не виконали вимог для зарахування,
зазначені у пунктах 9.1 і 9.2 розділу 9 Правил (не подали
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікацій
ний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та інших документів, передбаче
них Правилами та Умовами, до Приймальної (відбіркової)
комісії Університету).
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зараху
вання на місця державного замовлення, не втрачають пра
ва участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти
фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування
на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником
під час подання заяв.
10.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на на
вчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа
тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування
на навчання за державним замовленням або яким було не
надано рекомендацію до зарахування на навчання за дер
жавним замовленням і які при подачі заяви зазначили „пре
тендую на участь в конкурсі виключно на місця державно
го та регіонального замовлення“, приймається за заявою
вступника у довільній формі, що подається до приймальної
комісії вищого навчального закладу та долучається до його
особової справи.
Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фі
зичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому
документів можуть змінювати спеціальність на іншу в меж
ах одного вищого навчального закладу (за умови збігу кон
курсних предметів та при наявності вакантних місць ліцен
зованого обсягу шляхом перенесення заяви).
10.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги
для зарахування відповідно до пункту 9.1 розділу 9 Правил.
Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб укладається після видання на
казу про зарахування, але не пізніше 1 вересня 2018 року.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укла
деним сторонами.
10.5. При одночасному навчанні за кількома програмами
за спеціальностями та формами навчання, одна з яких за
державним замовленням, оригінали документа про ступінь,
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до ньо
го державного зразка, а також оригінали сертифікатів зо
внішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому
навчальному закладі за місцем навчання за державним за
мовленням або за рахунок державних пільгових довгостро
кових кредитів протягом усього строку навчання.
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При одночасному навчанні за кількома програмами за
спеціальностями за кошти фізичних та юридичних осіб ори
гінали зберігаються в Університеті за бажанням студента.
Довідка про зберігання оригіналів документів видається на
вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони
зберігаються.

11. Переведення на вакантні місця
державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти
фізичних, юридичних осіб на основі
повної загальної середньої освіти
11.1. Університет самостійно надає рекомендації для
адресного розміщення державного замовлення вступникам
на основі ПЗСО в межах місць, на які були надані рекомен
дації до зарахування за відповідною конкурсною пропози
цією, в порядку, передбаченому пунктом 7.5 Розділу 7 Правил (пунктом 5 Розділу 9 Умов), і надалі анульовані згідно
з пунктом 10.2 Розділу 10 Правил (пунктом 1 розділу 13
Умов).
11.2. Правом переведення на вакантні місця державного
замовлення користуються особи, які не отримували реко
мендації до зарахування на місця державного замовлення
в порядку, передбаченому пунктом 7.5 Розділу 7 Правил
(пунктом 5 Розділу 9 Умов).
11.3. Переведення на вакантні місця державного замов
лення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних
або юридичних осіб на основі ПЗСО, здійснюється в такій
послідовності:
●● особи, які зазначені у пункті 16.9 розділу 16 Правил (у
пункті 11 розділу 8 Умов), незалежно від конкурсного бала;
●● особи, які зазначені у пункті 16.10 розділу 16 Правил
(у пункті 12 розділу 8 Умов), у разі, якщо отриманий ними
конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального
бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахуван
ня на місця державного замовлення за цією конкурсною
пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передба
ченому пунктом 7.6 розділу 7 Правил (пунктом 6 розділу 9
Умов) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальнос
тей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка (Додаток 7 Правил, додаток 2 Умов));
●● особи, які зазначені у пункті 16.11 розділу 16 Правил
(у пункті 13 розділу 8 Умов), у разі, якщо отриманий ними
конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж
на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Пере
ліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка
(Додаток 7 Правил, додаток 2 Умов));
●● особи, які не отримали рекомендацію для зарахування
на місця державного (регіонального) замовлення у порядку,
передбаченому пунктом 7.6 розділу 7 Правил (пунктом 6
розділу 9 Умов) (тільки для спеціальностей, визначених
у Переліку спеціальностей, яким надається особлива під
тримка) (Додаток 7 Правил, додаток 2 Умов) в разі, якщо
їх конкурсний бал не менший за спеціальний прохідний
конкурсний бал, встановлений Приймальною комісією на
наступний день після оголошення адресного розміщення
державного замовлення.
Переведення на вакантні місця державного замовлення
осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту,
проводиться при відсутності непереведених осіб попере
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дньої категорії або в разі їх письмової відмови від переве
дення та в послідовності від більшого до меншого конкурс
ного бала в межах кожної із зазначених категорій.
У разі відсутності достатньої кількості місць для пере
ведення на вакантні місця державного замовлення осіб, за
значених в абзаці другому пункту 11.3 Розділу 11 Правил,
Університет використовує для цього вакантні місця держав
ного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при
їх відсутності — інших галузей знань, цієї або іншої форми
навчання (після переведення на вакантні місця державно
го замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому
цього пункту за відповідною спеціальністю та формою на
вчання), про що негайно повідомляє відповідного держав
ного замовника.

12. Наказ про зарахування
12.1. Накази про зарахування на навчання підписує рек
тор Університету (директори коледжів) на підставі рішення
Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання
з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно
до списків вступників, рекомендованих до зарахування та
оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної
комісії і веб-сайті Університету у вигляді списку зарахова
них у строки, встановлені в пунктах 4.2–4.6 Правил.
12.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування
вступника може бути скасоване Приймальною комісією у
разі виявлення порушень законодавства з боку вступника,
передбачених Правилами.
Вступники можуть бути відраховані (наказ про зараху
вання скасовується в частині, що стосується цієї особи) з
Університету за власним бажанням, про що видається відпо
відний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким осо
бам повертаються документи, що подавались вступником.
На звільнене(і) в порядку, передбаченому в розділі 12
пункт 12.2 та розділі 13 пункт 13.1, місце(я) може проводи
тись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали
участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у до
датковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом
беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну про
позицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсут
ності таких претендентів на звільнені місця дозволяється
зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Університету за
умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення за
яви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
12.3. Наказ про зарахування вступника на місце відра
хованої особи видається за умови особистого виконання
вступником вимог до зарахування.
12.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою
його навчання за рахунок державного пільгового довго
строкового кредиту приймається за заявою вступника, що
подається до Приймальної комісії, на підставі результатів
участі у конкурсі відповідно до встановленої Університету
квоти.
12.5. Переважним правом на зарахування (переведення)
на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового
державного кредиту, мають особи, яким надано спеціальні
умови на здобуття вищої освіти за державним замовлен
ням, та за рахунок цільових пільгових державних креди
тів відповідно до пункту 16.11 Розділу 16 Правил (пункту 13 Розділу 8 Умов). Іншим категоріям вступників право
на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються
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за рахунок цільового пільгового державного кредиту, нада
ється в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх
письмової відмови від таких місць.

13. Зарахування до Університету на
вакантні та звільнені місця протягом
перших днів навчання та зберігання
робіт вступників
13.1. Якщо особа без поважних причин не приступила до
занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, на
каз про зарахування скасовується в частині, що стосується
цієї особи.
Зарахування на вакантні місця, місця відрахованих сту
дентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів
з урахуванням положень та вимог до зарахування. При цьо
му накази про зарахування таких осіб формуються і верифі
куються в Єдиній базі до 18.00 15 вересня.
13.2. Роботи вступників, які вони виконали на вступних
випробуваннях, творчих конкурсах, фахових випробуван
нях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, збері
гаються протягом одного року, потім знищуються, про що
складається акт.

14. Особливості прийому на навчання
іноземців та осіб без громадянства до
Університету
14.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без грома
дянства до Університету здійснюється згідно із Законами
України „Про вищу освіту“, „Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства“, „Про закордонних українців“,
„Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тим
часового захисту“, Указом Президента України від 3 червня
1994 року № 271 „Про заходи щодо розвитку економічного
співробітництва областей України з суміжними областями
Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова“, постановами Кабінету Мі
ністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 „Про навчан
ня іноземних громадян в Україні“, від 11 вересня 2013 року
№ 684 „Деякі питання набору для навчання іноземців та
осіб без громадянства“, наказом Міністерства освіти і науки
України від 1 листопада 2013 року № 1541 „Деякі питання ор
ганізації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб
без громадянства“, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції
наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015
року № 1272).
14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі — іно
земці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних
(юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародни
ми договорами України, згода на обов’язковість яких нада
на Верховною Радою України, законодавством або угодами
між вищими навчальними закладами про міжнародну ака
демічну мобільність.
Прийом іноземців до Університету на навчання за раху
нок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот
для іноземців.
Квота для іноземців — визначена частина обсягу місць
державного замовлення, яка використовується для прийо
му вступників з числа:
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●● іноземців, які прибувають на навчання відповідно до
міжнародних договорів України;
●● закордонних українців, статус яких засвідчений по
свідченням закордонного українця.
14.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчан
ня, вступають до Університету за акредитованими освітні
ми програмами (спеціальностями). Прийом заяв та доку
ментів для вступу, формування особових справ та наказів
на зарахування, організування вступних випробувань для
цих категорій вступників провадить відділ (сектор) по ро
боті з іноземними студентами Університету.
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання
за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися
Університетом:
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів
(але не пізніше 1 листопада і 1 березня відповідно) для здо
буття ступенів бакалавра, магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторан
турі.
Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі
документа про попередній здобутий рівень освіти та вста
новлює мінімально необхідне для вступу значення кількос
ті балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких про
вадиться вступне випробування.
Зарахування іноземців на навчання на відповідному
рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних
випробувань з визначених предметів та мови навчання та
на підставі академічних прав на продовження навчання,
що надаються документом про здобутий рівень освіти в
країні його походження, та врахування балів успішності,
що дають право на продовження навчання на наступному
рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що
видала документ про здобутий рівень освіти.
14.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання,
зараховуються до Університету на підставі наказів про за
рахування, що формуються в Єдиній базі.
14.5. Вимоги Університету щодо відповідності вступни
ків із числа іноземців, які прибули в Україну з метою на
вчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти,
а також строки прийому заяв і документів, проведення
вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування
зазначені у Правилах прийому на навчання до Університе
ту у 2018 році.
14.6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за
міжнародними договорами, загальнодержавними про
грамами, іншими міжнародними зобов’язаннями України,
приймаються на навчання у межах установлених квот для
іноземців на підставі скерувань Міністерства освіти і науки
України.
14.7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в про
грамах академічної мобільності або для здобуття вищої
освіти за узгодженими між українським та іноземним ви
щими навчальними закладами освітніми програмами, при
ймаються на навчання з урахуванням відповідних договір
них зобов’язань Університету.
14.8. Закордонні українці, які на законних підставах пе
ребувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідчен
ням закордонного українця, при вступі до Університету ко
ристуються такими самими правами на здобуття освіти, що
й громадяни України, за винятками, встановленими Кон
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ституцією України, законами України чи міжнародними до
говорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвід
ченням закордонного українця, можуть зараховуватись на
навчання за державним замовленням у межах установле
них квот для іноземців за співбесідою з предметів, перед
бачених правилами прийому до Університету.

15. Забезпечення відкритості
та прозорості при проведенні
прийому до Університету
15.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути
присутніми представники засобів масової інформації (не
більше двох осіб від одного засобу інформації) .
Представники засобів масової інформації, які бажають
бути присутніми на засіданні Приймальної комісії, зверта
ються до голови Приймальної комісії з відповідною заявою
(не пізніше, ніж за добу до початку засідання). Голова При
ймальної комісії приймає рішення про надання дозволу за
значеним у заяві особам бути присутніми на засіданні При
ймальної комісії.
15.2. Громадські організації можуть звернутися до Мі
ністерства освіти і науки України із заявою про надання їм
права вести спостереження за роботою Приймальної комі
сій. Громадські організації, яким таке право надано Мініс
терством освіти і науки України, можуть скерувати на засі
дання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна
комісія зобов’язана створити належні умови для присут
ності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а та
кож надати їм можливість ознайомлення з документами, що
надаються членам комісії до засідання.
15.3. Університет створює умови для ознайомлення
вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності,
сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності
(освітньої програми, напряму підготовки). Правила, відо
мості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти
державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою
програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфіка
ційним рівнем, ступенем, зокрема про кількість місць, що
виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офі
ційному веб-сайті Університету не пізніше робочого дня,
наступного після затвердження/погодження чи отримання
відповідних відомостей.
15.4. Голова Приймальної комісії, зазвичай, оголошує
про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню за
сідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три го
дини до початку засідання. Оголошення разом із проектом
порядку денного засідання оприлюднюється.
15.5. Подання вступником недостовірних персональних
даних, недостовірних відомостей про наявність права на
зарахування за квотами, права на першочергове зараху
вання, права на зарахування за співбесідою, про здобуту
раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої
академії наук України, про проходження зовнішнього неза
лежного оцінювання є підставою для відрахування його з
числа студентів.
15.6. Інформування громадськості про ліцензований об
сяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за
спеціальностями (спеціалізаціями), перебіг подання заяв
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щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахуван
ня до Університету здійснюється інформаційними система
ми, в тому числі системою „Конкурс“, на підставі даних, вне
сених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначен
ням категорій вступників відповідно до розділу 3 Правил.
15.7. Не пізніше ніж за три дні до початку приймання до
кументів на навчання для отримання ступеня бакалавра
Університет оприлюднює на власних веб-сайтах та вносить
до Єдиної бази інформацію про кількість місць державного
замовлення на спеціальності, у тому числі кількість місць
для осіб, які вступають за квотами.

16. Спеціальні умови участі
в конкурсному відборі на здобуття
вищої освіти
16.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному
відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі по
вної загальної середньої освіти є:
●● зарахування за співбесідою;
●● участь у конкурсному відборі за іспитами та/або кво
тою-1, квотою-2.
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за дер
жавним або регіональним замовленням та за рахунок цільо
вих пільгових державних кредитів на основі повної загаль
ної середньої освіти є:
●● зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або
квотою-2 на місця державного або регіонального замовлен
ня;
●● переведення на вакантні місця державного або регіо
нального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими
Правилами та Умовами, якщо вони зараховані на навчання
за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту
(фіксовану) конкурсну пропозицію;
●● переведення на місця за рахунок цільових пільгових
державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законо
давством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок ко
штів фізичних та/або юридичних осіб.
16.2. Можуть проходити вступні випробування у формі
співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження
співбесіди рекомендуються до зарахування:
●● особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до
пунктів 10-14 статті 7 Закону України „Про статус ветеранів ві
йни, гарантії їх соціального захисту“;
●● особи, яким Законом України „Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи“ надане право на прийом без екзаменів до дер
жавних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
●● особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати за
клад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та
соціального захисту населення).
Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на від
криту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то
вони зараховуються на місця державного або регіонального
замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: „претен
дую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізич
них та/або юридичних осіб“).
16.3. Можуть проходити вступні випробування у формі
вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оціню
вання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не
менше, ніж встановлений закладом вищої освіти мінімаль
ний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:
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●● особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до
пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про ста
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, зокре
ма ті з них, які проходять військову службу (крім військо
вослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному
відповідними положеннями про проходження військової
служби громадянами України;
●● діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклуван
ня, особи з їх числа.
●● Особи цих категорій беруть участь у конкурсному від
борі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зо
внішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської,
французької, німецької, іспанської мов та 2016–2018 років з
інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на від
криту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то
вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1
на місця державного або регіонального замовлення (крім
випадку, коли в заяві зазначено: „претендую на участь в
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юри
дичних осіб“).
16.4. Можуть проходити вступні випробування у формі
вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оціню
вання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них
не менше ніж встановлений мінімальний рівень, допуска
ються до участі в конкурсному відборі:
●● особи, яким за рішенням регламентної комісії при ре
гіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено
в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалеж
ному оцінюванні через неможливість створення особли
вих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної
комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за
формою первинної облікової документації № 086-3/о „Ме
дичний висновок про створення особливих (спеціальних)
умов для проходження зовнішнього незалежного оціню
вання“, затвердженою наказом Міністерства освіти і на
уки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900 „Деякі питання участі в зовніш
ньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб,
які мають певні захворювання та/або патологічні стани, ін
валідність“, зареєстрованим в 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 протоко
лу засідання регламентної комісії при регіональному цен
трі оцінювання якості освіти).
Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі
за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовніш
нього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких
комбінаціях за їх вибором).
Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на
відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то
вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1
на місця державного або регіонального замовлення (крім
випадку, коли в заяві зазначено: „претендую на участь в
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юри
дичних осіб“).
16.5. Можуть проходити вступні випробування у формі
вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оціню
вання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання
з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання
кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений
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мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному
відборі:
●● особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи до
датковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з
певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність
захворювання або патологічного стану, зазначеного в Пе
реліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути
перешкодою для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання, затвердженому наказом 29 Міністерства освіти
і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від
29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністер
стві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за
умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти
одного з документів, зазначених у 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 Мініс
терстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837,
або копії такого документа).
Такі особи можуть брати участь у конкурсному від
борі за результатами вступних іспитів з певного(их)
навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в осно
вній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оціню
вання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінюван
ня 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на
відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то
вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на
місця державного або регіонального замовлення (крім ви
падку, коли в заяві зазначено: „претендую на участь в кон
курсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридич
них осіб“).
16.6. Можуть проходити вступні випробування у формі
вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оціню
вання) до уповноважених закладів вищої освіти, визначе
них відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тим
часово окупованій території України, затвердженого нака
зом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016
року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31 травня 2016 року за № 795/28925, та, в разі отримання кіль
кості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений
мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному
відборі:
●● особи, які проживають на тимчасово окупованій тери
торії (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені осо
би) або переселилися з неї після 1 січня 2018 року.
Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі
за результатами вступних іспитів (з урахуванням особли
востей проходження державної підсумкової атестації в
Освітніх центрах „Крим-Україна“ або без такого врахуван
ня для осіб, які отримали документ про повну загальну се
редню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінюван
ня (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені
до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксо
вану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у кон
курсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або
регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві за
значено: „претендую на участь в конкурсі виключно на міс
ця за кошти фізичних та/або юридичних осіб“).
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16.7. Можуть проходити вступні випробування у формі
вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оціню
вання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання
з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання
кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановле
ний мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурс
ному відборі:
●● особи, звільнені з військової служби (у тому числі де
мобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
●● громадяни України, які в рік вступу здобули повну за
гальну середню освіту за кордоном.
Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсно
му відборі за результатами вступних іспитів та/або зовніш
нього незалежного оцінювання (результати вступних іспи
тів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав
зовнішнє незалежне оцінювання).
Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть
брати участь у конкурсному відборі на місця державного
або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
16.8. Особи, які користуються спеціальними умовами
участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за
державним (регіональним) замовленням та за рахунок ці
льових пільгових державних кредитів на основі повної за
гальної середньої освіти відповідно до пунктів 16.2–16.6
цього розділу (пунктів другого-шостого та дев’ятого
розділу 8 Умов), і не були зараховані на місця державно
го (регіонального) замовлення, мають право брати участь
у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного
бала.
16.9. Підлягають переведенню на вакантні місця дер
жавного або регіонального замовлення в порядку, перед
баченому цими Правилами та Умовами, якщо вони зарахо
вані на навчання за іншими джерелами фінансування на
відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію:
1) діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ України, поліцейських, які заги
нули або померли внаслідок поранення, контузії чи калі
цтва, одержаних під час участі в антитерористичній опера
ції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували
(або добровільно залучалися до забезпечення) проведен
ня антитерористичної операції (у тому числі здійснювали
волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одер
жаних під час забезпечення проведення антитерористич
ної операції (зокрема волонтерської діяльності), перебу
ваючи безпосередньо в районах антитерористичної опе
рації у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі
добровольчих формувань, що були утворені або самоорга
нізувалися для захисту незалежності, суверенітету та тери
торіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одер
жаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпо
середньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі
формування були включені до складу Збройних Сил, МВС,
Національної гвардії та інших утворених відповідно до за
конів України військових формувань та правоохоронних
органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих фор
мувань, що були утворені або самоорганізувалися для за
хисту незалежності, суверенітету, територіальної ціліснос
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ті України, але в подальшому такі добровольчі формування
не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національ
ної гвардії та інших утворених відповідно до законів Укра
їни військових формувань та правоохоронних органів, за
гинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими
добровольчими формуваннями завдань антитерористич
ної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Наці
ональною гвардією та іншими утвореними відповідно до
законів України військовими формуваннями та правоохо
ронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення; вій
ськовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та
працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служ
би зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держ
спецтрансслужби, військовослужбовців військових проку
ратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів
оперативного забезпечення зон проведення антитерорис
тичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, началь
ницького складу, військовослужбовців, працівників МВС,
Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС,
ДПтС, інших утворених відповідно до законів України вій
ськових формувань, які захищали незалежність, суверені
тет та територіальну цілісність України і брали безпосе
редню участь у антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, та за
гинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її про
ведення, перебуваючи безпосередньо в районах антите
рористичної операції у період її проведення, а також дітям
із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які
залучалися до забезпечення проведення антитерористич
ної операції та загинули (пропали безвісти), померли вна
слідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під
час забезпечення проведення антитерористичної операції
безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб,
які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час
участі у Революції Гідності;
2) діти, один з батьків яких помер унаслідок захворю
вання, одержаного в період участі в антитерористичній
операції;
3) діти учасників бойових дій на території інших дер
жав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслі
док поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час во
єнних 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;
4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був вій
ськовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безві
сно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків вій
ськової служби.
16.10. Можуть бути переведені на вакантні місця дер
жавного або регіонального замовлення в порядку, перед
баченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчан
ня за іншими джерелами фінансування на відкриту або за
криту (фіксовану) конкурсну пропозицію:
●● особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю ві
ком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обра
ною спеціальністю;
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●● 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 ката
строфою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на
променеву хворобу, — категорія 1 та особи, які постійно
проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселен
ня з моменту аварії до прийняття постанови про відсе
лення, — категорія 2;
●● діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відпо
відно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за
хисту“;
●● шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше
ніж три роки, а також протягом трьох років після здобут
тя загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахта
рями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 ро
ків або які загинули внаслідок нещасного випадку на ви
робництві 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 державних кредитів на основі повної
загальної середньої освіти відповідно до пунктів 16.2 –
16.6 цього розділу (пунктів другого-сьомого розділу VIII
Умов), і не були зараховані на місця державного (регіо
нального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних
заявах зазначено: „претендую на участь в конкурсі ви
ключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб“).

●● особи, які для виконання єдиного фахового вступно
го іспиту та єдиного фахового вступного випробування
потребують створення інших особливих умов, ніж зазна
чені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створю
ються для осіб з особливими освітніми потребами в пунк
тах проведення зовнішнього незалежного оцінювання,
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки Укра
їни, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня
2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юс
тиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами
0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701,
0702;
●● вступники, звільнені з військової служби (у тому чис
лі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.

16.11. Можуть бути переведені на вакантні місця дер
жавного або регіонального замовлення в порядку, перед
баченому цими Правилами та Умовами, якщо вони зара
ховані на навчання за іншими джерелами фінансування
на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропози
цію, а також на місця за рахунок цільових пільгових дер
жавних кредитів осіб у порядку, передбаченому законо
давством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
●● особи, які є внутрішньо переміщеними особами від
повідно до Закону України „Про забезпечення прав і сво
бод внутрішньо переміщених осіб“.

●● Адреса приймальної комісії Інституту підприємни
цтва та перспективних технологій: 79044, м. Львів, вул. Гор
бачевського, 18, тел. (032) 297-07-55.

16.12. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спе
ціальності 081 право можуть брати участь у конкурсному
відборі за результатами вступних іспитів в університеті
(замість єдиного фахового вступного іспиту з іноземної
мови та єдиного фахового вступного випробування з пра
ва та загальних навчальних правничих компетентностей)
та при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціаль
ностями галузей знань 5 соціальні та поведінкові науки,
06 журналістика, 08 право, 24 сфера обслуговування
та 29 міжнародні відносини (замість єдиного фахового
вступного іспиту з іноземної мови):
●● особи, які не можуть взяти участь в єдиному фахо
вому вступному іспиті та єдиному фаховому вступному
випробуванні через наявність у них захворювань, зазна
чених у Переліку захворювань та патологічних станів, що
можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього
незалежного оцінювання, затвердженому наказом Мініс
терства освіти і науки України та Міністерства охорони
здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, заре
єстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016
року за № 1707/29837;

Усі питання, пов’язані з прийомом
на навчання до Університету,
вирішуються Приймальною комісією.
●● Адреса Приймальної комісії: 79013, м. Львів, вул. С. Бан
дери, 12, головний корпус, кім. 101, тел.: (032) 258-25-37; 25822-65.
●● Адреса відбіркової комісії Інституту дистанційного
навчання: 79013, м. Львів, вул. Карпінського, 2/4, І навч. кор
пус, кім. 312, тел. (032) 258-25-86.
●● Адреса відбіркової комісії Інституту адміністрування
та післядипломної освіти: 79013, м. Львів, вул. Митрополи
та Андрея, 5, ІV навч. корпус,кім. 4, тел. (032) 258-25-80.

●● Адреса приймальної комісії Золочівського коле
джу: 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Івана Труша, 4,
тел. (03265) 4-21-85.
●● Адреса приймальної комісії Коломийського політех
нічного коледжу: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коло
мия, вул. Чехова, 20, тел. (03433) 2-08-05.
●● Адреса приймальної комісії Львівського автомобіль
но-дорожнього коледжу: 79008, м. Львів, вул. Личаків
ська, 2, тел. (032) 275-34-91.
●● Адреса приймальної комісії Львівського коледжу „Ін
фокомунікації“: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7,
тел. (032) 261-32-10.
●● Адреса приймальної комісії Львівського технікоекономічного коледжу: 79032, м. Львів, вул. Пасічна, 87,
тел.: (032) 251-04-99, 275-02-85.
●● Адреса приймальної комісії Технічного коледжу:
79035, м. Львів, вул. Пимоненка, 17, тел. (032) 270-20-50.
●● Адреса приймальної комісії Технологічного коледжу:
79031, м. Львів, вул. Демнянська, 15, тел. (032) 295-16-29.
●● Адреса приймальної комісії Хмельницького політех
нічного коледжу: 29000, м. Хмельницький, вул. Зарічан
ська, 10, тел. (0382) 610 691.
Правила прийому розглянуто та затверджено на
засіданні Вченої ради Університету (протокол № 39 від
27 грудня 2017 р.).

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

23

Додаток 1
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
Бакалавр
Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань
Код

Назва

Код

Спеціалізації
(освітні програми).
Можуть повторювати
назви спеціальностей

Назва

Ліцензовані
обсяги
Денна
форма
навчання

Вартість одного року навчання, грн.
Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

45

35

10800.00

8050.00

45

40

10800.00

8050.00

90

40

16500.00

8900.00

Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
28

Управління та адміністрування

281

Публічне управління та Публічне управління та
адміністрування
адміністрування

Небюджетні конкурсні пропозиції
28

Управління та адміністрування

281

Публічне управління та Публічне управління та
адміністрування
адміністрування

Інститут архітектури
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Дизайн

02

Культура і мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, 30
декоративне мистецтво,
реставрація

5

16500.00

8900.00

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

220

220

16500.00

8900.00

10

10

16500.00

8900.00

Небюджетні конкурсні пропозиції
02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Дизайн

02

Культура і мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, 10
декоративне мистецтво,
реставрація

5

16500.00

8900.00

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

10

16500.00

8900.00

350

350

12000.00

7500.00

10

Інститут будівництва та інженерії довкілля
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна
інженерія

19

Архітектура та будівництво

194

Гідротехнічне будівниц- Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та тво, водна інженерія та
водні технології
водні технології

50

0

10200.00

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

Пожежна безпека

40

40

10200.00

7200.00
7500.00

Небюджетні конкурсні пропозиції
19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна
інженерія

10

10

12000.00

19

Архітектура та будівництво

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія
та водні технології

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та
водні технології

10

0

10200.00

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

Пожежна безпека

10

10

10200.00

7200.00

50

50

9500.00

7200.00

Інститут геодезії
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
10

Природничі науки

103

Науки про Землю

Науки про Землю

24

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань
Код

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назва

Код

Спеціалізації
(освітні програми).

Ліцензовані
обсяги
Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

230

230

10500.00

7500.00

10

10

9500.00

7200.00

10

10

10500.00

7500.00

0

9000.00

Можуть повторювати
назви спеціальностей

Назва

Вартість одного року навчання, грн.

Інститут геодезії
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій

Небюджетні конкурсні пропозиції
10

Природничі науки

103

Науки про Землю

Науки про Землю

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
02

Культура і мистецтво

027

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

25

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліоІнформаційна, бібліотеч- 80
течна та архівна справа на та архівна справа

80

9000.00

7200.00

05

Соціальні та поведінко- 054
ві науки

Соціологія

Соціологія

70

70

9000.00

7200.00

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціальна робота

60

60

9000.00

7200.00

23

Соціальна робота

232

Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

50

25

9000.00

7200.00

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, Міжнародні відносини
суспільні комунікації та
регіональні студії

100

10

12000.00

8500.00

Інститут сталого розвитку імені В‘ячеслава Чорновола
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

15

0

12500.00

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія

40

20

9000.00

7200.00

18

Виробництво та
технології

183

Технології захисту
навколишнього середовища

Технології захисту
навколишнього середовища

10

20

9000.00

7200.00

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

65

60

11500.00

8250.00

26

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

40

15

9000.00

7200.00

Небюджетні конкурсні пропозиції
07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10

0

12500.00

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія

10

10

9000.00

7200.00

18

Виробництво та
технології

183

Технології захисту
навколишнього середовища

Технології захисту
навколишнього середовища

10

10

9000.00

7200.00

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

10

10

11500.00

8300.00

26

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

10

10

9000.00

7200.00

65

12500.00

8600.00

Інститут економіки і менеджменту
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
05

Соціальні та поведінко- 051
ві науки

Економіка

Економіка

120

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань
Код

Назва

Код

Назва

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Спеціалізації
(освітні програми).
Можуть повторювати
назви спеціальностей

Ліцензовані
обсяги
Денна
форма
навчання

25

Вартість одного року навчання, грн.
Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

140

90

12500.00

8600.00

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінанси, банківська
справа та страхування

190

140

12500.00

8600.00

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

350

660

12500.00

8600.00

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

90

50

12500.00

8600.00

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні Міжнародні економічні
відносини
відносини

90

90

12500.00

8600.00

Небюджетні конкурсні пропозиції
05

Соціальні та поведінко- 051
ві науки

Економіка

Економіка

10

10

12500.00

8600.00

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

10

10

12500.00

8600.00

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінанси, банківська
справа та страхування

10

10

12500.00

8600.00

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

10

10

12500.00

8600.00

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

10

10

12500.00

8600.00

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні Міжнародні економічні
відносини
відносини

10

10

12500.00

8600.00

6800.00

Інститут енергетики та систем керування
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

400

260

8200.00

14

Електрична інженерія

143

Атомна енергетика

Атомна енергетика

15

0

8200.00

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

120

120

8200.00

6800.00

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані технології

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

60

60

8700.00

6400.00

6800.00

Небюджетні конкурсні пропозиції
14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

10

10

8200.00

14

Електрична інженерія

143

Атомна енергетика

Атомна енергетика

10

0

8200.00

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

10

10

8200.00

6800.00

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані технології

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

10

10

8700.00

6400.00

Інститут інженерної механіки та транспорту
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

145

120

8600.00

6800.00

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

20

20

8600.00

6800.00

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

140

90

8600.00

6800.00

26

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань
Код

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назва

Код

Назва

Спеціалізації
(освітні програми).
Можуть повторювати
назви спеціальностей

Ліцензовані
обсяги
Денна
форма
навчання

Вартість одного року навчання, грн.
Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Інститут інженерної механіки та транспорту
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
13

Механічна інженерія

136

Металургія

Металургія

20

0

8600.00

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

165

140

10500.00

8500.00

27

Транспорт

275

Транспортні технології
(на автомобільному
транспорті)

Транспортні технології
(на автомобільному
транспорті)

140

120

10500.00

8500.00

Небюджетні конкурсні пропозиції
13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

10

10

8600.00

6800.00

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

10

10

8600.00

6800.00

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

10

10

8600.00

6800.00

13

Механічна інженерія

136

Металургія

Металургія

10

0

8600.00

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

10

10

10500.00

8500.00

27

Транспорт

275

Транспортні технології
(на автомобільному
транспорті)

Транспортні технології
(на автомобільному
транспорті)

10

10

10500.00

8500.00

Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних технологій
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Філологія

240

240

12500.00

8600.00

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного
забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

125

50

14500.00

8600.00

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Комп‘ютерні науки

300

200

13500.00

8600.00

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

Системний аналіз

100

15

11500.00

12

Інформаційні технології

126

Інформаційні системи
та технології

Інтелектуальні інформаційні технології

75

5

13500.00

8600.00

18

Виробництво та
технології

186

Видавництво та поліграфія

Видавництво та поліграфія

40

40

10800.00

8200.00

8600.00

Небюджетні конкурсні пропозиції
03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Філологія

10

10

12500.00

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

Системний аналіз

10

0

11500.00

12

Інформаційні технології

126

Інформаційні системи
та технології

Інтелектуальні інформаційні технології

10

10

13500.00

8600.00

18

Виробництво та
технології

186

Видавництво та поліграфія

Видавництво та поліграфія

10

10

10800.00

8200.00

13500.00

8600.00

Інститут комп‘ютерних технологій, автоматики та метрології
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Системна інженерія
(інтернет речей)

150

50

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань
Код

Назва

Код

Назва

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Спеціалізації
(освітні програми).
Можуть повторювати
назви спеціальностей

Ліцензовані
обсяги
Денна
форма
навчання

27

Вартість одного року навчання, грн.
Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

250

50

12200.00

8630.00

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

Кібербезпека

230

20

12200.00

8630.00

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка

185

165

8200.00

6400.00

Небюджетні конкурсні пропозиції
12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

Кібербезпека

10

10

12200.00

8630.00

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка

10

10

8200.00

6400.00

Інститут права та психології
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта
(Будівництво)

Будівництво

40

0

9000.00

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта
(Комп‘ютерні технології)

Комп‘ютерні технології

110

0

9000.00

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта
(Машинобудування)

Машинобудування

20

0

9000.00

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта
(Харчові технології)

Харчові технології

40

0

9000.00

05

Соціальні та поведінко- 053
ві науки

Психологія

Психологія

140

50

9000.00

6400.00

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика

40

30

10000.00

7200.00

08

Право

081

Право

Право

290

90

18500.00

10000.00

Небюджетні конкурсні пропозиції
01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта
(Будівництво)

Будівництво

10

0

9000.00

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта
(Комп‘ютерні технології)

Комп‘ютерні технології

10

0

9000.00

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта
(Машинобудування)

Машинобудування

10

0

9000.00

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта
(Харчові технології)

Харчові технології

10

0

9000.00

05

Соціальні та поведінко- 053
ві науки

Психологія

Психологія

10

10

9000.00

6400.00

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика

10

10

10000.00

7200.00

08

Право

081

Право

Право

10

10

18500.00

10000.00

6400.00

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
10

Природничі науки

105

Прикладна фізика та
наноматеріали

Прикладна фізика та
наноматеріали

40

40

9000.00

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

Прикладна математика

100

0

10800.00

28

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань
Код

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назва

Код

Назва

Спеціалізації
(освітні програми).
Можуть повторювати
назви спеціальностей

Ліцензовані
обсяги
Денна
форма
навчання

Вартість одного року навчання, грн.
Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, Міжнародна інформація
суспільні комунікації та
регіональні студії

100

70

12000.00

8500.00

6400.00

Небюджетні конкурсні пропозиції
10

Природничі науки

105

Прикладна фізика та
наноматеріали

Прикладна фізика та
наноматеріали

10

10

9000.00

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

Прикладна математика

10

0

10800.00

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
12

Інформаційні технології

126

Інформаційні системи
та технології

15

Автоматизація та приладобудування

153

16

Інформаційно-комунікаційні системи

90

0

12200.00

Мікро- та наносистемна Мікро- та наносистемна
техніка
техніка

90

30

8200.00

6400.00

Хімічна та біоінженерія 163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія
(інтернет речей)

50

20

8600.00

6400.00

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

Електроніка

50

10

8200.00

6400.00

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та
радіотехніка

Телекомунікації та радіо- 400
техніка

310

10000.00

8200.00

17

Електроніка та телекомунікації

173

Авіоніка

Авіоніка

40

0

8600.00

Інформаційно-комунікаційні системи

10

0

12200.00

Небюджетні конкурсні пропозиції
12

Інформаційні технології

126

Інформаційні системи
та технології

15

Автоматизація та приладобудування

153

Мікро- та наносистемна Мікро- та наносистемна
техніка
техніка

10

10

8200.00

6400.00

16

Хімічна та біоінженерія 163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія
(інтернет речей)

10

10

8600.00

6400.00

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

Електроніка

10

10

8200.00

6400.00

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та
радіотехніка

Телекомунікації та радіо- 10
техніка

10

10000.00

8200.00

17

Електроніка та телекомунікації

173

Авіоніка

Авіоніка

0

8600.00

10

Інститут хімії та хімічних технологій
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
16

Хімічна та біоінженерія 161

Хімічні технології та
інженерія

Хімічні технології та
інженерія

355

355

8400.00

6400.00

16

Хімічна та біоінженерія 162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

50

10

8400.00

6400.00

18

Виробництво та
технології

181

Харчові технології

Харчові технології

40

10

8600.00

6400.00

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова
фармація

Фармація, промислова
фармація

90

115

10800.00

8200.00

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань
Код

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назва

Код

Ліцензовані
обсяги

Спеціалізації
(освітні програми).

Денна
форма
навчання

Можуть повторювати
назви спеціальностей

Назва

29

Вартість одного року навчання, грн.
Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Небюджетні конкурсні пропозиції
16

Хімічна та біоінженерія 161

16

Хімічна та біоінженерія 162

18

Виробництво та
технології
Охорона здоров’я

22

181
226

Хімічні технології та
інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Харчові технології

Хімічні технології та
інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Харчові технології

10

10

8400.00

6400.00

10

5

8400.00

6400.00

10

5

8600.00

6400.00

Фармація, промислова
фармація

Фармація, промислова
фармація

10

10

10800.00

8200.00

Додаток 1
Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом
на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Магістр (бюджетно-комерційні конкурсні пропозиції )
Галузі знань
Коди

Назви

Коди

Спеціальності

Спеціалізації
(освітні програми).

Назви

Можуть
повторювати назви
спеціальностей

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

Вартості одного
року навчання, грн.

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Інститут адміністрування та післядипломної освіти
05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

14

Елеетрична
інженерія
Архітектура та
будівництво
Публічне управління та адміністрування

144

Теплоенергетика

192

Будівництво та цивільна інженерія
Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування

281

28

Публічне управління та адміністрування

281

02

Культура і мистец- 022
тво
Культура і мистец- 022
тво

19
28

28
28

281

281

Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування

Соціальна економіка, аналітика та
управління
Управління проектами (управління
бізнес-проектами)
Управління фінансово-економічною
безпекою
Теплоенергетика

30

0

1р 5м

13500.00

25

25

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

50

50

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

0

15

1р 5м

7800.00

Автомобільні до0
роги і аеродроми
Публічне управлін- 10
ня та адміністрування (освітньо-наукова програма)
Адміністративний 50
менеджмент

10

1р 5м

9800.00

Публічне управлін- 15
ня та адміністрування (для державних службовців)
Управління у
15
сфері економічної
конкуренції

0

2р

13500.00

35

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

25

1р 6м

2р 6м

13500.00 9500.00

15

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

10

0

2р

50

40

1р 5м

Інститут архітектури
02

Дизайн
Дизайн

Дизайн (освітньонаукова програма)
Дизайн

21800.00
1р 5м

21800.00 11200.00

30

Галузі знань
Коди

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назви

Коди

Спеціальності

Спеціалізації
(освітні програми).

Назви

Можуть
повторювати назви
спеціальностей

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

Вартості одного
року навчання, грн.

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Інститут архітектури
02

Культура і мистецтво

023

Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Реставрація
15
творів мистецтва
(реставрація творів
мистецтв з каменю)

15

2р

19

Архітектура та
будівництво

191

Архітектура та
містобудування

Архітектура та
містобудування
(освітньо-наукова
програма)

20

0

2р

19

Архітектура та
будівництво

191

Архітектура та
містобудування

Архітектура будівель і споруд

100

30

1р 5м

1р 5м

21800.00 11200.00

19

Архітектура та
будівництво

191

Архітектура та
містобудування

Містобудування

70

20

1р 5м

1р 5м

21800.00 11200.00

19

Архітектура та
будівництво

191

Архітектура та
містобудування

Дизайн архітектур- 30
ного середовища

20

1р 5м

1р 5м

21800.00 11200.00

19

Архітектура та
будівництво

191

Архітектура та
містобудування

Реставрація
пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів
архітектури

10

1р 5м

1р 5м

21800.00 11200.00

20

2р

20700.00 10200.00

21800.00

Інститут будівництва та інженерії довкілля
19

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та
цивільна інженерія

Будівництво та
10
цивільна інженерія
(освітньо-наукова
програма)

0

2р

18900.00

19

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та
цивільна інженерія

Промислове і ци80
вільне будівництво

35

1р 5м

1р 5м

18900.00 9800.00

19

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та
цивільна інженерія

Міське будівництво 48
та господарство

15

1р 5м

1р 5м

18900.00 9800.00

19

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та
цивільна інженерія

Технології будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів

20

10

1р 5м

1р 5м

18900.00 9800.00

19

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та
цивільна інженерія

Автомобільні дороги і аеродроми

37

10

1р 5м

1р 5м

18900.00 9800.00

19

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та
цивільна інженерія

Мости і транспортні тунелі

15

10

1р 5м

1р 5м

18900.00 9800.00

19

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та
цивільна інженерія

Теплогазопостачання і вентиляція

60

20

1р 5м

1р 5м

18900.00 9800.00

19

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та
цивільна інженерія

Водопостачання та
водовідведення

10

10

1р 5м

1р 5м

15200.00 9800.00

19

Архітектура та
будівництво

194

Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні
технології

Гідротехнічне
будівництво, водна
інженерія та водні
технології

20

10

1р 5м

1р5м

15200.00 9800.00

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

Пожежна безпека

25

25

1р 5м

1р 5м

15200.00 9800.00

Спеціальний випуск
червень 2018

Галузі знань
Коди

Назви

Коди

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Спеціальності

Спеціалізації
(освітні програми).

Назви

Можуть
повторювати назви
спеціальностей

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

31

Вартості одного
року навчання, грн.

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Інститут геодезії
10

Природничі науки

103

Науки про Землю

Картографія

10

10

1р 5м

1р 5м

10000.00 8000.00

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

13

20

1р 5м

1р 5м

10000.00 8000.00

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

Геотехнічний
інжиніринг

10

0

1р 5м

19

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Інженерна геодезія 35

35

1р 5м

1р 5м

10500.00 8000.00

19

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Геопросторове
моделювання

15

10

1р 5м

1р 5м

10500.00 8000.00

19

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Оцінка землі та не- 25
рухомого майна

20

1р 5м

1р 5м

16000.00 10500.00

19

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Фотограмметрія
та дистанційне
зондування

20

15

1р 5м

1р 5м

10500.00 8000.00

19

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні
системи і технології

22

20

1р 5м

1р 5м

10500.00 8000.00

19

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та
кадастр

30

30

1р 5м

1р 5м

14500.00 9500.00

19

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Космічна геодезія

15

10

1р 5м

1р 5м

10500.00 8000.00

10000.00

Інститут гуманітарних та соціальних наук
02

Культура і мистецтво

027

Музеєзнавство,
пам‘яткознавство

Музеєзнавство,
пам‘яткознавство

25

25

1р 5м

1р 5м

10700.00 7800.00

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

50

25

1р 5м

1р 5м

10700.00 7800.00

05

Соціальні та поведінкові науки

054

Соціологія

Соціологія

10

10

1р 5м

1р 5м

10700.00 8200.00

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціальна робота

25

25

1р 5м

1р 5м

10700.00 8200.00

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

Міжнародні відносини

25

5

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

Інститут сталого розвитку імені В‘ячеслава Чорновола
05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка довкілля 5
і природних ресурсів (освітньо-наукова програма)

0

2р

13500.00

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка довкілля і природних
ресурсів

0

1р 5м

13500.00

07

Управління та
адміністрування

076

Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність

Підприємництво,
50
торгівля та біржова
діяльність

25

1р 5м

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія (освітньонаукова програма)

3

0

2р

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологічний контроль та аудит

27

25

1р 5м

10

1р 5м

13500.00 9500.00

13200.00
1р 5м

13200.00 9100.00

32

Галузі знань
Коди

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назви

Коди

Спеціальності

Спеціалізації
(освітні програми).

Назви

Можуть
повторювати назви
спеціальностей

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

Вартості одного
року навчання, грн.

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Інститут сталого розвитку імені В‘ячеслава Чорновола
10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього
середовища

40

0

1р 5м

13200.00

18

Виробництво та
технології

183

Технології захисту
навколишнього
середовища

Технології захисту
навколишнього
середовища
(освітньо-наукова
програма)

3

0

2р

11000.00

18

Виробництво та
технології

183

Технології захисту
навколишнього
середовища

Прикладна еколо- 22
гія та збалансоване
природокористування

0

1р 5м

11000.00

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

40

1р 5м

60

1р 5м

13500.00 9800.00

Інститут економіки і менеджменту
05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка
(освітньо-наукова
програма)

10

0

2р

13500.00

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Прикладна економіка

80

30

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

90

15

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

20

10

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка управ0
ління будівництвом

15

1р 5м

9500.00

07

Управління та
адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподатку10
вання (освітньо-наукова програма)

0

2р

07

Управління та
адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

100

40

1р 5м

07

Управління та
адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська справа
та страхування
(освітньо-наукова
програма)

5

0

2р

07

Управління та
адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

85

20

1р 5м

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент
(освітньо-наукова
програма)

15

0

2р

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент
організацій і адміністрування (за
видами економічної діяльності)

65

20

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

50

45

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Логістика

30

15

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

13500.00
1р 5м

13500.00 9500.00
13500.00

1р 5м

13500.00 9500.00
13500.00

Спеціальний випуск
червень 2018

Галузі знань
Коди

Назви

Коди

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Спеціальності

Спеціалізації
(освітні програми).

Назви

Можуть
повторювати назви
спеціальностей

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

33

Вартості одного
року навчання, грн.

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент інно- 30
ваційної діяльності

30

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Управління іннова- 50
ційною діяльністю

20

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

30

1р 5м

1р 5м

13500.00 9500.00

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Управління митною 30
діяльністю

0

1р 5м

13500.00

07

Управління та
адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг
(освітньо-наукова
програма)

5

0

2р

13500.00

07

Управління та
адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

50

15

1р 5м

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини
(освітньо-наукова
програма)

5

0

2р

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародна
економіка

45

15

1р 5м

30

1р 5м

13500.00 9500.00
13500.00

1р 5м

13500.00 9500.00

Інститут енергетики та систем керування
14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Електроенергетика, 15
електротехніка та
електромеханіка
(освітньо-наукова
програма)

0

2р

14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Електротехнічні
системи електроспоживання

20

15

1р 5м

1р 5м

10500.00 7800.00

14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Системи управління виробництвом
і розподілом
електроенергії

15

10

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800.00

14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Енергетичний
менеджмент

15

10

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800.00

14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Електричні машини 20
і апарати

0

1р 5м

14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Електромеханічні
системи автоматизації та електропривод

25

20

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800.00

14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Електричні системи 20
і мережі

20

1р 5м

1р 5м

10500.00 9600.00

14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Електричні станції

15

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800.00

15

10500.00

10000.00
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Галузі знань
Коди

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назви

Коди

Спеціальності

Спеціалізації
(освітні програми).

Назви

Можуть
повторювати назви
спеціальностей

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

Вартості одного
року навчання, грн.

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Інститут енергетики та систем керування
14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Енергетична безпека

15

5

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800.00

14

Електрична
інженерія

143

Атомна енергетика

Атомна енергетика

25

0

1р 5м

14

Електрична
інженерія

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

15

15

1р 5м

1р5м

10000.00 7800.00

14

Електрична
інженерія

144

Теплоенергетика

Теплові електричні
станції

15

10

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800.00

15

Автоматизація та 151
приладобудування

Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології

Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані технології (освітньо-наукова програма)

15

0

2р

15

Автоматизація та 151
приладобудування

Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології

Автоматизоване управління
технологічними
процесами

40

20

1р 5м

1р 5м

11000.00 8500.00

10000.00

11000.00

Інститут інженерної механіки та транспорту
13

Механічна інженерія

131

Прикладна
механіка

Роботомеханічні
системи та комплекси

10

10

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

13

Механічна інженерія

131

Прикладна
механіка

Інженерія логістич- 30
них систем

30

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

13

Механічна інженерія

131

Прикладна
механіка

Технології машино- 25
будування

5

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

13

Механічна інженерія

131

Прикладна
механіка

Машини і технології паковання

15

10

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

13

Механічна інженерія

131

Прикладна
механіка

Відновлення та
12
підвищення зносостійкості деталей
і конструкцій

12

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

13

Механічна інженерія

131

Прикладна
механіка

Технології та
устаткування
зварювання

10

10

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

15

15

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Колісні та гусеничні транспортні
засоби

30

25

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Обладнання
електронної промисловості

15

15

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої
промисловості та
побутового обслуговування

25

25

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

Спеціальний випуск
червень 2018

Галузі знань
Коди

Назви

Коди

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Нормативні терміни
навчання

35

Вартості одного
року навчання, грн.

Спеціальності

Спеціалізації
(освітні програми).

Назви

Можуть
повторювати назви
спеціальностей

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Ліцензовані обсяги

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Обладнання
хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

15

15

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Обладнання переробних і харчових
виробництв

10

10

1р 5м

1р 5м

12000.00 9000.00

13

Механічна інженерія

136

Металургія

Металургія

45

0

1р 5м

27

Транспорт

274

Автомобільний
транспорт

Автомобільний
транспорт

100

50

1р 5м

27

Транспорт

275

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

Розумний транспорт і логістика
для міст (освітньонаукова програма)

5

0

2р

27

Транспорт

275

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

Організація пере- 50
везень і управління
на транспорті (за
видами транспорту)

45

1р 5м

1р 5м

16000.00 10000.00

27

Транспорт

275

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

Організація і
регулювання дорожнього руху

50

1р 5м

1р 5м

16000.00 10000.00

50

12000.00
1р 5м

16000.00 10000.00
16000.00

Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних технологій
03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Філологія
(освітньо-наукова
програма)

5

0

2р

15200.00

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Прикладна лінгвістика

50

25

1р 5м

12

Інформаційні
технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програм- 10
ного забезпечення
(освітньо-наукова
програма)

0

2р

12

Інформаційні
технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

70

20

1р 5м

12

Інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
(освітньо-наукова
програма)

10

0

2р

12

Інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки Інформаційні
управляючі системи та технології

60

15

1р 5м

1р 5м

16400.00 10500.00

12

Інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки Інформаційні
технології проектування

20

10

1р 5м

1р 5м

16400.00 10500.00

12

Інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки Системне проектування

20

0

1р 5м

12

Інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки Системи штучного
інтелекту

45

25

1р 5м

1р 5м

16400.00 10500.00

12

Інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки Управління про25
ектами (управління
ІТ-проектами)

25

1р 5м

1р 5м

16400.00 10500.00

1р 5м

15200.00 10500.00
17000.00

1р 5м

17000.00 10500.00

16400.00

16400.00
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Вартості одного
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Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних технологій
12

Інформаційні
технології

124

Системний аналіз

Системний аналіз
(освітньо-наукова
програма)

10

0

2р

12

Інформаційні
технології

124

Системний аналіз

Системи і методи
прийняття рішень

20

15

1р 5м

1р 5м

16400.00 10500.00

12

Інформаційні
технології

124

Системний аналіз

Аналіз даних (Data
Science)

35

15

1р 5м

1р 5м

16400.00 10500.00

12

Інформаційні
технології

124

Системний аналіз

Консолідована
інформація

15

15

1р 5м

1р 5м

16400.00 10500.00

12

Інформаційні
технології

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології
(освітньо-наукова
програма)

10

0

2р

12

Інформаційні
технології

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні
системи та технології

60

15

1р 5м

18

Виробництво та
технології

186

Видавництво та
поліграфія

Видавництво та по- 2
ліграфія (освітньонаукова програма)

0

2р

18

Виробництво та
технології

186

Видавництво та
поліграфія

Комп’ютерні
технології та
системи видавничо-поліграфічних
виробництв

25

1р 5м

23

16400.00

16400.00

1р 5м

16400.00 10500.00

13800.00

1р 5м

13800.00 10500.00

Інститут комп‘ютерних технологій, автоматики та метрології
12

Інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки Комп‘ютерні системи управління рухомими об‘єктами
(освітньо-наукова
програма)

5

0

2р

15000.00

12

Інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки Комп’ютерні системи управління рухомими об‘єктами
(автомобільний
транспорт)

25

0

1р 5м

15000.00

12

Інформаційні
технології

123

Комп’ютерна
інженерія

Комп’ютерна інженерія (освітньо-наукова програма)

10

0

2р

15200.00

12

Інформаційні
технології

123

Комп’ютерна
інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

60

10

1р 5м

1р 5м

15200.00 10500.00

12

Інформаційні
технології

123

Комп’ютерна
інженерія

Системне програмування

40

10

1р 5м

1р 5м

15200.00 10500.00

12

Інформаційні
технології

123

Комп’ютерна
інженерія

Спеціалізовані
комп’ютерні
системи

45

10

1р 5м

1р 5м

15200.00 10500.00

12

Інформаційні
технології

123

Комп’ютерна
інженерія

Кіберфізичні
системи

15

10

1р 5м

1р 5м

15200.00 10500.00

12

Інформаційні
технології

125

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

80

10

2р

2р

15200.00 10500.00

Спеціальний випуск
червень 2018

Галузі знань
Коди

Назви

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Спеціальності

Спеціалізації
(освітні програми).

Назви

Можуть
повторювати назви
спеціальностей

Коди

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
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Вартості одного
року навчання, грн.

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

12

Інформаційні
технології

125

Кібербезпека

Системи технічного 60
захисту інформації,
автоматизація її
обробки

10

2р

2р

15200.00 10500.00

12

Інформаційні
технології

125

Кібербезпека

Управління
інформаційною
безпекою

30

10

2р

2р

15200.00 10500.00

15

Автоматизація та 151
приладобудування

Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології

Комп‘ютеризовані
системи управління та автоматика
(освітньо-наукова
програма)

5

0

2р

15

Автоматизація та 151
приладобудування

Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології

Комп’ютеризовані
системи управління та автоматика

45

25

1р 5м

15

Автоматизація та 152
приладобудування

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
(освітньо-наукова
програма)

10

0

2р

15

Автоматизація та 152
приладобудування

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Інформаційновимірювальні
технології у
робототехніці

40

20

1р 5м

1р 5м

10000.00 9500.00

15

Автоматизація та 152
приладобудування

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Прилади і системи
точної механіки

20

10

1р 5м

1р 5м

10200.00 9500.00

15

Автоматизація та 152
приладобудування

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

40

20

1р 5м

1р 5м

10000.00 8500.00

15

Автоматизація та 152
приладобудування

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Тестування засобів
вимірювання та
їх програмного
забезпечення

40

20

1р 5м

1р 5м

10000.00 8000.00

12500.00

1р 5м

12500.00 8500.00

10000.00

Інститут права та психології
01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні 35
науки

65

1р 5м

1р 5м

10000.00 8500.00

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

30

20

1р 5м

1р 5м

11000.00 9000.00

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика

50

0

1р 5м

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Управління
навчальним закладом

50

50

1р 5м

1р 5м

11000.00 9200.00

08

Право

081

Право

Правознавство

230

130

1р 5м

1р 5м

25000.00 18000.00

11800.00

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
10

Природничі науки

105

Прикладна фізика
та наноматеріали

Прикладна фізика

20

0

1р 5м

12000.00

11

Математика та
статистика

113

Прикладна математика

Прикладна математика (освітньонаукова програма)

10

0

2р

15000.00

38

Галузі знань
Коди
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Назви

Коди

Спеціальності

Спеціалізації
(освітні програми).

Назви

Можуть
повторювати назви
спеціальностей

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
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Вартості одного
року навчання, грн.

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
11

Математика та
статистика

113

Прикладна математика

Прикладна математика

15

0

1р 5м

15000.00

11

Математика та
статистика

113

Прикладна математика

Математичне
та комп’ютерне
моделювання

15

0

1р 5м

15000.00

12

Інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки Інформаційнокомунікаційні
технології

10

0

1р 5м

15200.00

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

Міжнародна інфор- 5
мація (освітньо-наукова програма)

0

2р

15200.00

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

Міжнародна
інформація

25

1р 5м

25

1р 5м

15200.00 10500.00

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
15

Автоматизація та 153
приладобудування

Мікро- та наносис- Мікро- та нанотемна техніка
системна техніка
(освітньо-наукова
програма)

10

0

2р

10500.00

15

Автоматизація та 153
приладобудування

Мікро- та наносис- Лазерна і оптоетемна техніка
лектронна техніка

10

0

1р 5м

10500.00

15

Автоматизація та 153
приладобудування

Мікро- та наносис- Фізична та біометемна техніка
дична електроніка

25

15

1р 5м

1р 5м

10500.00 7800.00

15

Автоматизація та 153
приладобудування

Мікро- та наносис- Мікро- та наноетемна техніка
лектронні прилади
і пристрої

25

10

1р 5м

1р 5м

10500.00 7800.00

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична
інженерія

Біотехнічні та
медичні апарати і
системи

20

0

1р 5м

17

Електроніка та
телекомунікації

171

Електроніка

Електронні прилади та пристрої

20

10

1р 5м

1р 5м

10800.00 7800.00

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та Телекомунікації
радіотехніка
та радіотехніка
(освітньо-наукова
програма)

10

0

1р 5м

1р 5м

10800.00

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та Радіотехніка
радіотехніка

20

10

1р 5м

1р 5м

11000.00 7800.00

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та Апаратура
радіотехніка
радіозв’язку,
радіомовлення і
телебачення

20

20

1р 5м

1р 5м

11000.00 7800.00

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та Телекомунікаційні
радіотехніка
системи та мережі

25

10

1р 5м

1р 5м

14500.00 10500.00

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та Інформаційні
радіотехніка
мережі зв’язку

30

40

1р 5м

1р 5м

14500.00 10500.00

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та Радіоелектронні
радіотехніка
пристрої, системи
та комплекси

20

10

1р 5м

1р 5м

11000.00 7800.00

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та Радіоелектронні
радіотехніка
апарати та засоби

30

20

1р 5м

1р 5м

11000.00 7800.00

11000.00
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39

Вартості одного
року навчання, грн.

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та Технології та засо- 20
радіотехніка
би телекомунікацій

20

1р 5м

1р 5м

14500.00 10500.00

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та Системне адмінірадіотехніка
стрування телекомунікаційних
мереж

10

1р 5м

1р 5м

14500.00 10500.00

20

Інститут хімії та хімічних технологій
16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

Хімічні технології та інженерія
(освітньо-наукова
програма)

25

0

2р

10000.00

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

Хімічні технології переробки
полімерних та
композиційних
матеріалів

20

20

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800,00

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

Хімічні технології
неорганічних
речовин

20

20

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800,00

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

Хімічні технології
тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

20

25

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800,00

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

Технічна електрохімія

10

10

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800,00

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

Хімічні технології
палива та вуглецевих матеріалів

20

25

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800,00

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

Хімічні технології органічних
речовин

20

25

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800,00

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

Процеси і обладнання хімічних
виробництв

15

20

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800,00

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

Хімічні технології
високомолекулярних сполук

15

20

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800,00

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

Комп’ютерна хімічна інженерія

20

20

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800,00

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

Хімічні технології
харчових добавок
та косметичних
засобів

20

10

1р 5м

1р 5м

10000.00 7800,00

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та
біоінженерія

Біотехнології
та біоінженерія
(освітньо-наукова
програма)

10

0

2р

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та
біоінженерія

Фармацевтична
біотехнологія

40

25

1р 5м

18

Виробництво та
технології

181

Харчові технології Харчові технології
(освітньо-наукова
програма)

10

0

2р

11000.00

1р 5м

11000.00 7800,00
11000.00

40

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Галузі знань

Коди

Назви

Коди

Спеціальності

Спеціалізації
(освітні програми).

Назви

Можуть
повторювати назви
спеціальностей

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

Вартості одного
року навчання, грн.

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Інститут хімії та хімічних технологій
18

Виробництво та
технології

181

Харчові технології Технології продуктів бродіння і
виноробства

40

25

1р 5м

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, проФармація
мислова фармація (освітньо-наукова
програма)

15

0

2р

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, проТехнології
мислова фармація фармацевтичних
препаратів

35

25

1р 5м

1р 5м

11000.00 7800,00

14000.00

1р 5м

14000.00 10200,00

Додаток 5
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)
Бакалавр
Спеціальності ОС
бакалавра

Код

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Історія України

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Історія України

0,4

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька
мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

3. Географія

0,25

100
100
0

100
100

Небюджетні конкурсні пропозиції
281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

100
100
0
100
100

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальності ОС
бакалавра

Код

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Інститут архітектури
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
022

Дизайн

Дизайн середовища

1. Українська мова та
література

0,25

2. Історія України

0,25

3. Творчий конкурс
0,5
Етап 1: Рисунок голови натурника
Етап 2: Композиція
Етап 3: Живопис
023

Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1. Українська мова та
література

0,25

2. Історія України

0,25

3. Творчий конкурс
0,5
Етап 1: Рисунок голови натурника
Етап 2: Композиція
Етап 3: Живопис
191

Архітектура та
містобудування

Архітектура та
містобудування

1. Українська мова та
література

0,25

2. Математика

0,25

3. Творчий конкурс
0,5
Етап 1: Рисунок архітектурної деталі
Етап 2: Креслення
Етап 3: Композиція

100
0

100
124

100
0

100
124

100
0

100
124

Небюджетні конкурсні пропозиції
022

Дизайн

Дизайн середовища

1. Українська мова та
література

0,25

2. Математика

0,25

3. Творчий конкурс
0,5
Етап 1: Рисунок голови натурника
Етап 2: Композиція
Етап 3: Живопис
023

Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1. Українська мова та
література

0,25

2. Математика

0,25

3. Творчий конкурс
0,5
Етап 1: Рисунок голови натурника
Етап 2: Композиція
Етап 3: Живопис
191

Архітектура та
містобудування

Архітектура та
містобудування

41

1. Українська мова та
література

0,25

2. Історія України

0,25

3. Творчий конкурс
0,5
Етап 1: Рисунок архітектурної деталі
Етап 2: Креслення
Етап 3: Композиція

100
0

100
124

100
0

100
124

100
0

100
124

42

Спеціальності ОС
бакалавра

Код

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Інститут будівництва та інженерії довкілля
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
192

194

261

Будівництво та
цивільна інженерія

Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні
технології

Пожежна безпека

Будівництво та
цивільна інженерія

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

Гідротехнічне бу- 1. Українська мова та
дівництво, водна література
інженерія та водні
2. Математика
технології
3. Фізика
Пожежна безпека

100
100
0,05

100
100

0,35
0,4

100
0

100

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

3. Фізика

0,25

100

3. Біологія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

100

3. Біологія

0,25

100

100
0,02

100

Небюджетні конкурсні пропозиції
192

194

261

Будівництво та
цивільна інженерія

Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні
технології

Пожежна безпека

Будівництво та
цивільна інженерія

Гідротехнічне бу- 1. Українська мова та
дівництво, водна література
інженерія та водні
2. Математика
технології
3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)
Пожежна безпека

100
0,05

0,35

100

0,4
0,25

100

100
0
100

3. Біологія

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

3. Географія

0,25

100

3. Хімія

0,25

100

100
100
0,02

100

Інститут геодезії
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
103

Науки про Землю

Науки про Землю

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

0,02

100
100

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальності ОС
бакалавра

Код
103
193

Геодезія та землеустрій

Спеціалізації
(освітні
програми)

Науки про Землю
Геодезія та землеустрій

3. Географія

0,25

3. Фізика

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Географія

0,25

100

3. Історія України

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

3. Історія України

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

0,02

100
100
100

0,05

100

Небюджетні конкурсні пропозиції
103

193

Науки про Землю

Геодезія та землеустрій

Науки про Землю

Геодезія та землеустрій

100
100
0,02

100
100

100
100
0,05

100
100

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
027

029

054

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

Соціологія

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

Соціологія

43

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Назва
Науки про Землю

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

1. Українська мова та
література

0,35

2. Історія України

0,4

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Історія України

0,4

3. Математика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

100
100
0

100
100

100
100
0

100
100

0

100
100

44

Спеціальності ОС
бакалавра

Код

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
054

231

232

291

Соціологія

Соціальна робота

Соціальна забезпечення

Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії
(міжнародні відносини)

Соціологія

Соціальна робота

Соціальне забезпечення

Міжнародні відносини

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

3. Історія України

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Історія України

0,4

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

3. Математика

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Історія України

0,4

3. Географія

0,25

100

3. Математика

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

0

100
100
100
100

0
100
100
100
0

100

100

2. Іноземна мова (Англійська 0,4
мова; Французька мова;
Німецька мова; Іспанська
мова)

0

100

3. Математика

0,25

100

3. Історія України

0,25

100

Інститут сталого розвитку імені В‘ячеслава Чорновола
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
076

101

183

Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність

Екологія

Технології захисту
навколишнього
середовища

Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність

Екологія

Технології захисту
навколишнього
середовища

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Біологія

0,38

3. Хімія

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

100
100
0

100
100

100
0.02

0.02

100

100
100

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальності ОС
бакалавра

Код
183

242

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Технології захисту
навколишнього
середовища

Технології захисту
навколишнього
середовища

3. Фізика

0,25

3. Біологія

0,25

Туризм

Туризм

1. Українська мова та
література

0,35

2. Іноземна мова (Англійська 0,4
мова; Французька мова;
Німецька мова; Іспанська
мова)

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

0.02

100
100
100

0

100

3. Математика

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

3. Фізика

0,25

100

3. Біологія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

100

3. Біологія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Біологія

0,38

3. Математика

0,25

100

3. Фізика

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

3. Хімія

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,4

3. Історія України

0,25

100

3. Біологія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

100
0,02

100

Небюджетні конкурсні пропозиції
076

101

183

242

263

Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність

Екологія

Технології захисту
навколишнього
середовища

Туризм

Цивільна безпека

Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність

Екологія

Технології захисту
навколишнього
середовища

Туризм

Цивільна безпека

45

100
0

100
0.02

0,25

3. Географія

0,25

100

100
0.02

100

100
0

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

100

100

100
100
0,02
100
100

46

Спеціальності ОС
бакалавра

Код

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Інститут економіки і менеджменту
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
051

071

072

073

075

292

Економіка

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та
страхування

Менеджмент

Маркетинг

Міжнародні економічні відносини

Економіка

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та
страхування

Менеджмент

Маркетинг

Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Географія

0,25

3.Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова;
Німецька мова; Іспанська
мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

3. Географія

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Географія

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,4

3. Математика

0,25

100

3. Географія

0,25

100

100
100
0

100
100

100
100
0

100
100

100
100
0

100
100

100
100
0
100
100
100
100
0

100
100
100

0

100

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальності ОС
бакалавра

Код

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Небюджетні конкурсні пропозиції
051

071

072

073

075

292

Економіка

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та
страхування

Менеджмент

Маркетинг

Міжнародні економічні відносини

Економіка

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та
страхування

Менеджмент

Маркетинг

Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

100

3. Історія України

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3.Фізика

0,25

100

3.Історія України

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3.Фізика

0,25

100

3.Історія України

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3.Фізика

0,25

100

3.Історія України

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3.Фізика

0,25

100

3.Історія України

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Іноземна мова (Англійська 0,4
мова; Французька мова;
Німецька мова; Іспанська
мова)

100
0

100

100
0

100

100
0

100

100
0

100

100
0

100

100

0

100

3.Фізика

0,25

100

3.Історія України

0,25

100

Інститут енергетики та систем керування
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

47

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

100
100
0.05

100
100

48

Спеціальності ОС
бакалавра

Код

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Інститут енергетики та систем керування
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
143

144

151

Атомна енергетика

Теплоенергетика

Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології

Атомна енергетика

Теплоенергетика

Автоматизація
та комп‘ютерноінтегровані
технології

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

100
100
0.05

100
100

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

100
100
0.05

100
100
100
100

0.05

3. Фізика

0,25

100

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Хімія

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Хімія

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Хімія

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Хімія

0,25

100

3. Географія

0,25

100

100

Небюджетні конкурсні пропозиції
141

143

144

151

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Атомна енергетика

Теплоенергетика

Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Атомна енергетика

Теплоенергетика

Автоматизація
та комп‘ютерноінтегровані
технології

100
0.05

100

100
0.05

100

100
0.05

100

100
0.05

100

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальності ОС
бакалавра

Код

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Інститут інженерної механіки та транспорту
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
131

132

133

136

274

275

Прикладна
механіка

Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Металургія

Автомобільний
транспорт

Транспортні
технології

Прикладна
механіка

Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Металургія

Автомобільний
транспорт

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

49

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

3.Фізика

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

100
100
0.02

100
100
100
100

0

100
100

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

100
100
0.02

100
100
100
100

0

100
100

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

100
100
0.05

100
100
100
100

0.05

100
100

50

Спеціальності ОС
бакалавра

Код

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Інститут інженерної механіки та транспорту
Небюджетні конкурсні пропозиції
131

132

133

136

274

275

Прикладна
механіка

Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Металургія

Автомобільний
транспорт

Транспортні
технології

Прикладна
механіка

Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Металургія

Автомобільний
транспорт

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

3.Історія України

0,25

100

3. Георафія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3.Історія України

0,25

100

3. Георафія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,38

3.Історія України

0,25

100

3. Георафія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3.Історія України

0,25

100

3. Георафія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3.Історія України

0,25

100

3. Георафія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3.Історія України

0,25

100

3. Георафія

0,25

100

100
0.02

100

100
0

100

100
0.02

100

100
0

100

100
0.05

100

100
0.05

100

Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних технологій
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
035

Філологія

Філологія

1. Українська мова та
література

0,35

2. Іноземна мова (Англійська 0,4
мова; Французька мова;
Німецька мова; Іспанська
мова)

100

0

100

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальності ОС
бакалавра

Код
121

122

124

126

186

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва
Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Інформаційні системи та технології

Видавництво та
поліграфія

Системний аналіз

Інтелектуальні
інформаційні
технології

Видавництво та
поліграфія

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

100
135
0

100
100

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Хімія

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

100
135
0

100
100

100
135
0.05

100
100
100
135

0

100
100

100
135
0.05

100
100
100

Небюджетні конкурсні пропозиції
035

Філологія

Філологія

51

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Комп’ютерні науки Комп‘ютерні науки 1. Українська мова та
література

Системний аналіз

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

2. Іноземна мова (Англійська 0,4
мова; Французька мова;
Німецька мова; Іспанська
мова)

100

0

100

3. Математика

0,25

100

3. Фізика

0,25

100

52

Спеціальності ОС
бакалавра

Код

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних технологій
Небюджетні конкурсні пропозиції
124

126

186

Системний аналіз

Інформаційні системи та технології

Видавництво та
поліграфія

Системний аналіз

Інтелектуальні
інформаційні
технології

Видавництво та
поліграфія

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Історія України

0,25

100

3. Георафія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3.Історія України

0,25

100

3. Георафія

0,25

100

100
0.05

135

100
0

135

100
0.05

135

Інститут комп‘ютерних технологій, автоматики та метрології
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
122

123

125

Комп’ютерна
науки

Комп’ютерна
інженерія

Кібербезпека

Системна інженерія
(інтернет речей)

Комп‘ютерна
інженерія

Кібербезпека

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

100
100
0

100
100

100
100
0

100
100

100
100
0

100
100

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальності ОС
бакалавра

Код
152

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва
Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)
1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Історія України

0,25

100

3. Хімія

0,25

100

100
100
0.05

100
100

Небюджетні конкурсні пропозиції
125

152

Кібербезпека

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Кібербезпека

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

100
0

100

100
0.05

100

Інститут права та психології
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
015

015

015

Професійна освіта Будівництво
(Будівництво)

Професійна освіта Комп‘ютерні
(Комп‘ютерні
технології
технології)

53

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

Професійна освіта Машинобудування 1. Українська мова та
(Машинобудулітература
вання)
2. Математика

100
100
0,05

100
100

100
100
0,05

100
100

0,35

100

0,38

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

100
0,02

100
100

54

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Спеціальності ОС
бакалавра

Код

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Інститут права та психології
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
015

053

061

081

Професійна освіта Харчові технології 1. Українська мова та
(Харчові технолітература
логії)
2. Математика

Психологія

Журналістика

Право

Психологія

Журналістика

Право

0,35
0,38

100
0,02

100

3. Хімія

0,25

100

3. Біологія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Біологія

0,4

100
100
0

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

3. Математика

0,25

Творчий залік

0

1. Українська мова та
література

0,35

2. Історія України

0,4

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

3. Математика

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Історія України

0,4

3. Математика

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,35

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

100
100
Склав/Не склав
100
0

100
100
100
100
100

0

100
100

Небюджетні конкурсні пропозиції
015

015

015

Професійна освіта Будівництво
(Будівництво)

Професійна освіта Комп‘ютерні
(Комп‘ютерні
технології
технології)

Професійна освіта Машинобудування 1. Українська мова та
(Машинобудулітература
вання)
2. Математика

100
0,05

100
0,05

0,35
0,38

100

100

100
0,02

100

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальності ОС
бакалавра

Код
015

053

061

081

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Журналістика

Право

Психологія

Журналістика

Право

0,35
0,38

100
0,02

100

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Біологія

0,4

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

Творчий залік

0

1. Українська мова та
література

0,35

2. Історія України

0,4

3. Фізика

0,25

100

3. Географія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Історія України

0,4

3. Біологія

0,25

100

3. Географія

0,25

100

100
0

100

Склав/Не склав
100
0

100

100
0

100

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
105

113

291

Прикладна фізика
та наноматеріали

Прикладна математика

Міжнародні відносини, суспільні
комунікаційні та
регіональні студії

Прикладна фізика
та наноматеріали

Прикладна математика

Міжнародна
інформація

55

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Професійна освіта Харчові технології 1. Українська мова та
(Харчові технолітература
логії)
2. Математика

Психологія

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

1. Українська мова та
література

0,35

2. Фізика

0,4

3. Математика

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

100
100
0

100
100
100
100

0

3. Фізика

0,25

100

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,4

3. Математика

0,25

100

3. Історія України

0,25

100

100
100
0

100
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Спеціальності ОС
бакалавра

Код

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Небюджетні конкурсні пропозиції
105

113

Прикладна фізика
та наноматеріали

Прикладна математика

Прикладна фізика
та наноматеріали

Прикладна математика

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

100

3. Хімія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Історія України

0,25

100

3. Хімія

0,25

100

100
0

100

100
0

100

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
126

153

163

171

172

Інформаційні системи та технології

Інформаційнокомунікаційні
системи

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

Мікро- та наносис- Мікро- та наносис- 1. Українська мова та
темна техніка
темна техніка
література

Біомедична
інженерія

Електроніка

Біомедична
інженерія

Електроніка

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Біологія

0,4

3. Математика

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,25

2. Математика

100
0

100
100
0

100
100
100
100

0

100
100
100
100

0

100
100

0,35
0
0,4

100
100

0,35

2. Математика

Телекомунікації та Телекомунікації та 1. Українська мова та
радіотехніка
радіотехніка
література

100

100
100

Спеціальний випуск
червень 2018

Спеціальності ОС
бакалавра

Код
172

173

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Телекомунікації та Телекомунікації та 3. Фізика
радіотехніка
радіотехніка
3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

Авіоніка

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Фізика

0,25

3. Іноземна мова
(Англійська мова; Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

0,25

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

Авіоніка

0,25

100
0

100

100
100
0

100
100

Небюджетні конкурсні пропозиції
126

153

163

171

172

173

Інформаційні системи та технології

Інформаційнокомунікаційні
системи

Мікро- та наносис- Мікро- та наносис- 1. Українська мова та
темна техніка
темна техніка
література

Біомедична
інженерія

Електроніка

Біомедична
інженерія

Електроніка

Авіоніка

100
0

0,35

100

100

2. Математика

0,4

3. Історія України

0,25

100

3. Хімія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Біологія

0,4

3. Історія України

0,25

100

3. Хімія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Історія України

0,25

100

3. Хімія

0,25

100

Телекомунікації та Телекомунікації та 1. Українська мова та
радіотехніка
радіотехніка
література

Авіоніка

57

0

100

100
0

100

100
0

0,35

100

100

2. Математика

0,4

3. Історія України

0,25

100

3. Хімія

0,25

100

1. Українська мова та
література

0,35

2. Математика

0,4

3. Географія

0,25

100

3. Хімія

0,25

100

0

100

100
0

100
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Спеціальності ОС
бакалавра

Код

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Спеціалізації
(освітні
програми)

Назва

Ваги балів за успішне
Мінімальні
закінчення підготовчих курсів кількості балів для
Ваги
в Університеті
Перелік конкурсних
допуску до участі
предметів
(призерам IV етапу Всеукр.
предметів (вступних іспитів,
в конкурсі або
сертифікату учнівських олімпіад, призерам III
творчих конкурсів)
для зарахування
етапу
Всеукр.
конкурсу-захисту
ЗНО
НДР учнів – членів МАН України
на навчання поза
додається 10 балів, окрім галузі
конкурсом
знань 29 „Міжнародні відносини“)

Інститут хімії та хімічних технологій
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)
161

162

181

226

Хімічні технології
та інженерія

Біотехнології та
біоінженерія

Хімічні технології
та інженерія

Біотехнології та
біоінженерія

1. Українська мова та
література
2. Математика

0,35

3. Хімія

0,35

3. Біологія

0,35

1. Українська мова та
література
2. Біологія

0,35

3. Хімія

0,35

3. Математика

0,35

Харчові технології Харчові технології 1. Українська мова та
література
2. Математика

0,3

0,3

0

0,3
0,35

3. Біологія

0,35

0

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

0,35

1. Українська мова та
література
2. Математика

0,35

3. Фізика

0,35

3. Іноземна мова (Англійська
мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)
1. Українська мова та
література
2. Біологія

0,35

3. Географія

0,35

3. Фізика

0,35

100
100
100
100

0

100
100
100
100

0,3
0,35

100
100

0,35

3. Хімія

100
100

0,35

3. Хімія
Фармація, проФармація, про1. Українська мова та
мислова фармація мислова фармація література
2. Біологія

100

100
0

100
100

Небюджетні конкурсні пропозиції
161

162

181

226

Хімічні технології
та інженерія

Біотехнології та
біоінженерія

Хімічні технології
та інженерія

Біотехнології та
біоінженерія

Харчові технології Харчові технології 1. Українська мова та
література
2. Математика

0,3

100
0

0,3

100
0

0,35

3. Фізика

0,35

3. Математика

0,35

3. Фізика

0,35

100
100

0

100
100
100

0,35
0,3

100
100

0,35
0,3

100
100

0,35

3. Географія
Фармація, проФармація, про1. Українська мова та
мислова фармація мислова фармація література
2. Біологія

100

100
0

100
100
100

Спеціальний випуск
червень 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Додаток 7
Перелік спеціальностей, яким надається
особлива підтримка
Шифр
галузі

Галузь знань

Код
спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями 015.01, 015.10, 015.11, 015.21)

10

Природничі науки

101

Екологія

103

Науки про Землю

105

Прикладна фізика та наноматеріали

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

13

Механічна
інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

136

Металургія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

161

Хімічні технології та інженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

173

Авіоніка

181

Харчові технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

186

Видавництво та поліграфія

192

Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

261

Пожежна безпека

263

Цивільна безпека

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології (за видами)

14

15

16

17

18

19

26

27

Електрична інженерія

Автоматизація та приладобудування

Хімічна та біоінженерія

Електроніка та
телекомунікації

Виробництво та
технології

Архітектура та будівництво

Цивільна безпека

Транспорт

59

60

Спеціальний випуск
червень 2018

ІАРХ, ІБІД

Інститут архітектури
79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 328. Тел. 258-22-39,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/iarh

І

нститут архітектури готує фахівців у галузі будівництва та
архітектури, а також у галузі мистецтва.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● архітектура та містобудування (денна форма навчання,
заочна);
●● дизайн (денна, заочна);
●● образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, рестав
рація (денна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр):
●● архітектура будівель і споруд (денна, заочна);
●● містобудування (денна, заочна);
●● дизайн архітектурного середовища (денна, заочна);
●● реставрація пам’яток архітектури та містобудування і ре
конструкція об’єктів архітектури (денна, заочна);
●● дизайн (денна, заочна);
●● реставрація творів мистецтва (денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● магістр — 1,5–2 роки (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати в проек
тних та науково-дослідних інститутах; виробничих, ди
зайнерських та будівельних організаціях, що виконують
аналітичні, науково-дослідні та проектно-пошукові ро
боти; реставраційних майстернях та інститутах, а також
обіймати такі посади: архітектор, дизайнер інтер’єру,
старший архітектор, керівник груп архітекторів, дизайне
рів або реставраторів, головний архітектор або дизайнер
проектів, районний архітектор, головний архітектор або
художник міста чи області, аналітик-дизайнер, дизайнердекоратор, дизайнер інтер’єру та обладнання, дизайнерграфік, ілюстратор, дизайнер мультимедійних об’єктів,
керівник дизайн-студії, дизайн-бюро або майстерні, рес
тавратор, консерватор.

Інститут будівництва та інженерії довкілля
79013, Львів, вул. Карпінського, 6, 2-й корпус, кімн. 221. Тел. 258-27-61,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/ibid

П

рацівники інституту викладають фундаментальні інженерні
дисципліни і готують фахівців у галузі архітектури та будівництва, а також цивільної безпеки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● будівництво та цивільна інженерія (денна форма навчання,
заочна);
●● гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні тех
нології (денна, заочна).
●● пожежна безпека (денна, заочна);

СПЕЦІАЛЬНОСТІ (магістр):
●● будівництво та цивільна інженерія (денна форма навчання,
заочна);
●● гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні тех
нології (денна, заочна).
●● пожежна безпека (денна, заочна);

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр):
●● промислове і цивільне будівництво (денна, заочна);
●● міське будівництво та господарство (денна, заочна);
●● технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
(денна, заочна);
●● автомобільні дороги і аеродроми (денна, заочна);

●● мости і транспортні тунелі (денна, заочна);
●● теплогазопостачання і вентиляція (денна, заочна);
●● водопостачання та водовідведення (денна, заочна);
●● водогосподарське та природоохоронне будівництво (ден
на, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр ― 4 роки (денна, заочна);
●● магістр ― 1,5 року (денна, заочна);
●● магістр ― 2 роки (денна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть виконувати професійну ро
боту в галузях: цивільного, промислового, водогосподарського та
природоохоронного будівництва, інженерного господарства
та пожежної безпеки. Можуть обіймати первинні посади май
стра, майстра з організаційно-технологічного керівництва
під час вишукування, проектування, зведення, експлуатації,
відновлення та утилізації об’єктів будівельного комплексу;
інженера-проектувальника, інженера з технічного нагляду,
інженера-технолога, інженера з якості та стандартизації, інже
нера виробничо-технічних відділів будівельних, водогосподар
ських, експлуатаційних та житлово-комунальних організацій,
інженера- інспектора тощо.

Спеціальний випуск
червень 2018

ІГДГ, ІГСН
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Інститут геодезії
79013, Львів, вул. Карпінського, 6, 2-й корпус, кімн. 501. Тел. 258-22-34,
веб-сайт: http://igdg.lp.edu.ua/

І

нститут геодезії Національного університету „Львівська
політехніка“ — єдиний в Україні спеціалізований навчальний заклад, який готує фахівців у галузі „геодезія та
землеустрій“ і „науки про Землю“. Інститут має відому
в світі та найпотужнішу в Україні наукову геодезичну
школу.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● геодезія та землеустрій (денна форма навчання, заочна).
●● науки про Землю (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр):
●● інженерна геодезія (денна, заочна);
●● космічна геодезія (денна, заочна);
●● картографія (денна, заочна);
●● землеустрій та кадастр (денна, заочна);
●● оцінка землі та нерухомого майна (денна, заочна);
● ● геоінформаційні системи і технології (денна);
●● фотограмметрія та дистанційне зондування (денна);
●● космічний моніторинг Землі (денна);

●● геотехнічний інжиніринг (денна);
● ● геопросторове моделювання (денна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 року (денна, заочна);
●● магістр (освітньо-наукова програма)— 2 роки (денна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати на підпри
ємствах Державної служби геодезії, картографії і кадастру
України, Міністерства освіти і науки України, Національного
космічного агентства України, в обласних, міських та ра
йонних відділах земельних ресурсів, кадастрових бюро, в
проектних, наукових і виробничих закладах різних галузей
економіки України (будівельній, транспортній, нафтогазовій,
енергетичній, водогосподарчій тощо), приватних геодезичних
та землевимірювальних підприємствах для виконання гео
дезичних, земле-оціночних робіт та робіт із землеустрою, а
також у відповідних структурах туристично-рекреаційного
спрямування України.

Інститут гуманітарних і соціальних наук
79013, Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, 4-й корпус, кімн. 211. Тел.: 258-23-20, 258-23-31,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/igsn

І

нститут забезпечує викладання дисциплін соціально-гуманітарного профілю для студентів Львівської політехніки і готує фахівців у галузях інформаційних технологій,
соціальних та поведінкових наук, культури і мистецтва, а
також соціальної роботи.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● інформаційна, бібліотечна та архівна справи (денна, за
очна);
●● соціальна робота (денна, заочна);
●● соціологія (денна, заочна);
●● міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії (спеціалізація — міжнародні відносини) (денна, за
очна);
●● музеєзнавство, пам’яткознавство (денна);
●● соціальне забезпечення (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр)

●● інформаційна, бібліотечна та архівна справи (денна, заочна);
●● соціальна робота (денна, заочна);
●● соціологія (денна, заочна);
●● міжнародні відносини (денна, заочна);

●● музеєзнавство, пам'яткознавство (денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 року (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники Інституту гуманітарних та соціальних наук
можуть працювати в органах державного управління,
структурах місцевого та регіонального самоврядування,
підрозділах з розвитку міжнародних відносин і регіо
нальної співпраці, візових та консульських центрах, у
перекладацьких і туристичних агенціях, державних та
громадських організаціях, які надають соціальні послу
ги різним категоріям населення, здійснюють соціальну
інспекцію у спеціалізованих соціологічних службах, а
також у пам’яткоохоронних закладах та установах, що
здійснюють екскурсійну діяльність. Випускники інституту
можуть виконувати роботу, пов’язану з інформаційно-ана
літичною діяльністю, дослідженням громадської думки,
стратегічним плануванням, прогнозуванням, ревізією та
адмініструванням як у державних, так і в комерційних
структурах.
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Спеціальний випуск
червень 2018

Інститут енергетики та систем
керування
79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 127. Тел. (032) 258-24-68,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/iesk

І

нститут здійснює викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих інженерних дисциплін і готує фахівців
у галузях електричної інженерії та автоматизації і приладобудування.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр, магістр):
●● електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(денна, заочна);
●● атомна енергетика (денна);
●● теплоенергетика (денна, заочна);
●● автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології (ден
на, заочна).

ОПП магістерської підготовки:
●● електричні станції (денна, заочна);
●● електричні системи і мережі (денна, заочна);
●● електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
(денна, заочна);
●● системи управління виробництвом та розподілом електро
енергії (денна, заочна);

●● електромеханічні системи автоматизації та електропривод
(денна, заочна);
●● електричні машини і апарати (електромехатроніка) (денна,
заочна);
●● енергетичний менеджмент (денна, заочна);
●● енергетична безпека (денна);
●● теплові електричні станції (денна, заочна);
●● теплоенергетика (денна, заочна);
●● автоматизоване управління технологічними процесами
(денна, заочна).

МІСЦЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати в організаціях
електроенергетичних систем і мереж, енергогенеруваль
них та енергопостачальних компаніях, інжинірингових та
електротехнічних фірмах, проектних і науково-дослідних
організаціях, компаніях та фірмах, що займаються: авто
матизацією технологічних процесів та впровадженням
ІТ-технологій у різних галузях промисловості; створенням
енергозберігаючих технологій та використанням альтер
нативних джерел енергії, а також у структурах Державної
системи управління енергозбереженням.

Інститут економiки і менеджменту
79013, Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, 4-й корпус, кімн. 428 а.
Тел./факс: +38 (032) 258-22-10, тел.: +38 (032) 258-27-95, +38 (032) 258-26-93,
e-mail: oleh.y.kuzmin@lpnu.ua, веб-сторінка: http://www.lp.edu.ua/inem

І

нститут економіки і менеджменту готує фахівців у галузях
соціальних та поведінкових наук, управління та адміністрування, міжнародних відносин.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● економіка (денна форма навчання, заочна);
●● менеджмент (денна, заочна);
●● маркетинг (денна, заочна);
●● міжнародні економічні відносини (денна, заочна);
●● облік і оподаткування (денна, заочна);
●● фінанси, банківська справа та страхування (денна, за
очна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ОСВІТНІ ПРОГРАМИ) (денна і заочна
форми)
Спеціальності:
економіка

●● прикладна економіка;
●● управління персоналом та економіка праці;
●● економіка підприємства;
●● економічний розвиток підприємства тощо.

облік і оподаткування

●● облік і оподаткування;
●● облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю;
●● облік і аудит в управлінні банками тощо.

фінанси, банківська справа та страхування
●● фінанси, банківська справа та страхування;
●● корпоративні фінанси;
●● міжнародні фінанси тощо.

Спеціальний випуск
червень 2018

менеджмент

●● менеджмент організацій і адміністрування (за видами
економічної діяльності);
●● менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
●● управління митною діяльністю;
●● логістика;
●● менеджмент інноваційної діяльності;
●● бізнес-адміністрування;
●● управління інноваційною діяльністю;
●● управління електронним бізнесом;
●● менеджмент персоналу та адміністрування;
●● транспортна логістика тощо.

маркетинг

●● маркетинг;
●● маркетинг послуг;
●● інтернет-маркетинг тощо.

міжнародні економічні відносини
●● міжнародна економіка;

ІІМТ
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●● міжнародні економічні відносини у сфері медіакомуніка
цій та ІТ;
●● економіка митної діяльності тощо.

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● магістр (освітно-професійна програма) — 1,5 року (денна,
заочна);
●● магістр (освітно-наукова програма) — 2 роки (денна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати економістами, керів
никами підприємств різних рівнів, дилерами, маклерами, броке
рами, митниками, фахівцями із зовнішньоекономічної діяльності,
митними брокерами, бухгалтерами, аудиторами, PR-менеджерами,
HR-фахівцями, керівниками з управління персоналом, аналітиками,
маркетологами, логістами, менеджерами, ріелтерами, бізнес-аналі
тиками, радниками, дистриб’юторами, фахівцями у сфері туризму, а
також продовжити роботу в освіті та науці.

Інститут інженерної механіки
та транспорту
79013, Львів, вул. Професорська, 1а, 14 корпус, кімн. 68. Тел. 258-24-10,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/iimt

В

інституті викладають фундаментальні інженерні дисципліни і готують фахівців у галузях машинобудування та
матеріалообробки, металургії та матеріалознавства, транспорту і транспортної інфраструктури.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● прикладна механіка (денна, заочна);
●● матеріалознавство (денна, заочна);
●● галузеве машинобудування (денна, заочна);
●● металургія (денна);
●● автомобільний транспорт (денна, заочна);
●● транспортні технології (на автомобільному транспорті)
(денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр):
●● роботомеханічні системи та комплекси (денна, заочна);
●● інженерія логістичних систем (денна, заочна);
●● технології машинобудування (денна, заочна);
●● машини та технологія паковання (денна, заочна);
●● технології та устаткування зварювального виробництва
(денна, заочна);
●● відновлення та підвищення зносостійкості деталей і кон
струкцій (денна, заочна);
●● прикладне матеріалознавство (денна, заочна);
●● колісні та гусеничні транспортні засоби (денна, заочна);

●● обладнання електронної промисловості (денна, заочна);
●● обладнання переробних і харчових виробництв (денна, за
очна);
●● обладнання хімічних виробництв і підприємств будівель
них матеріалів (денна, заочна);
●● обладнання легкої промисловості та побутового обслуго
вування (денна, заочна);
●● литво за видами (художнє, ювелірне, стоматологічне та
ортопедичне) (денна, заочна);
●● автомобільний транспорт (денна, заочна);
●● організація перевезень і управління на транспорті (денна,
заочна);
●● організація і регулювання дорожнього руху (денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● магістр (освітно-професійна програма)— 1,5 року (денна,
заочна);
●● магістр (освітно-наукова програма) — 2 роки (денна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту інженерної механіки та транспорту
працюють конструкторами, технологами та експлуатаційни
ками машин усіх типів, а також у галузях матеріалознавства,
металургії та металообробки, автомобільного транспорту,
організації і регулювання дорожнього руху, вантажних і па
сажирських перевезень.
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ІКНІ, ІКТА

Інститут комп’ютерних наук
та інформаційних технологій
79013, Львів, вул. С. Бандери, 28а, 5-й корпус, кімн. 514,
тел. / факс: (0322) 258-24-04, веб-сайт: http//lp.edu.ua/ikni

І

нститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
(ІКНІ) готує висококваліфікованих фахівців у галузях:
інформаційних технологій (інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, системний аналіз, інформаційні системи та технології); гуманітарних наук (прикладна
лінгвістика); виробництва та технологій (видавництво та
поліграфія) за кошти державного бюджету або фізичних і
юридичних осіб.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● філологія (денна, заочна);
●● інженерія програмного забезпечення (денна, заочна);
●● комп’ютерні науки (денна, заочна);
●● системний аналіз (денна);
●● інформаційні системи та технології (денна, заочна);
●● видавництво та поліграфія (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр):
●● прикладна лінгвістика (денна, заочна):
●● інженерія програмного забезпечення (денна, заочна);
●● інформаційні управляючі системи та технології (денна,
заочна);
●● інформаційні технології проектування (денна, заочна);
●● системне проектування (денна);
●● системи штучного інтелекту (денна, заочна);
●● управління проектами (управління ІТ-проектами) (денна,
заочна);

●● системи і методи прийняття рішень (Business Analysis)
(денна, заочна);
●● аналіз даних (Data Science) (денна);
●● консолідована інформація (Business Intelligence) (денна);
●● інтелектуальні інформаційні технології (денна);
●● комп’ютеризовані технології та системи видавничо-полі
графічних виробництв (денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр – 4 роки на базі ПЗСО (денна, заочна);
●● бакалавр – 3 роки на базі ОКР „Молодший спеціаліст“
(денна, заочна);
●● магістр освітньо-професійний – 1,5 року (денна, заочна);
●● магістр освітньо-науковий – 2 роки (денна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати у галузях інфор
маційних технологій, автоматизації виробничих процесів
архітекторами програмних систем, інженерами-програміс
тами, інженерами з якості програмних систем, бізнес аналі
тиками, архітекторами даних і знань, менеджерами проектів,
інженерами-програмістами вбудованих систем, розробни
ками Web-сайтів, адміністраторами комп’ютерних систем,
фахівцями у царині штучного інтелекту, DevOps-фахівцями,
3D-проектувальниками, Flash-дизайнерами, локалізаторами ПЗ,
розробниками систем опрацювання тексту, верифікаторами,
валідаторами ПЗ, а також керівниками, спроможними забез
печити організування, планування та реалізування проектів
інформаційних технологій у різних галузях діяльності.

Інститут комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології
79013, Львів, вул. С. Бандери, 28а, 5-й корпус, кімн. 612,
тел.: (032) 258-25-59, (032) 258-23-94, веб-сайт: http://lp.edu.ua/ikta

І

нститут готує фахівців у галузях комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних технологій; систем керування; інтелектуальних мехатронних систем; комп’ютерної інженерії; захисту
інформації; метрологічного забезпечення комп’ютерних вимірювальних систем; систем керування та сертифікаційних
випробувань; вимірювань у нанотехнологіях.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ/СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (бакалавр):

●● метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна,
заочна);

●● кібербезпека(денна, заочна);
●● комп’ютерна інженерія (денна, заочна);
●● комп'ютерні науки/системна інженерія (інтернет речей)
(денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр):
●● прилади і системи точної механіки (денна, заочна);
●● метрологія та вимірювальна техніка (денна);
●● якість, стандартизація та сертифікація (денна, заочна);
●● тестування засобів вимірювання та їх програмного забез
печення (денна, заочна);

Спеціальний випуск
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●● інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці
(денна, заочна);
●● безпека інформаційних і комунікаційних систем (денна, заочна);
●● системи технічного захисту інформації, автоматизація її
обробки (денна, заочна);
●● управління інформаційною безпекою (денна, заочна);
●● комп’ютерні системи та мережі (денна, заочна);
●● системне програмування (денна, заочна);
●● кіберфізичні системи (денна, заочна);
●● спеціалізовані комп’ютерні системи (денна, заочна);
●● комп’ютеризовані системи управління та автоматика
(денна, заочна);
●● комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (авто
мобільний транспорт) (денна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
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●● магістр (освітно-професійна програма) — 1,5 року (денна,
заочна).
●● магістр (освітно-наукова програма) — 2 роки (денна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту комп’ютерних технологій, авто
матики та метрологій можуть створювати, супроводжувати
і експлуатувати системні та проблемно-орієнтовані про
грамні засоби, бази даних комп’ютерних систем та мереж,
комп’ютерні засоби та системи, електронні прилади, засоби
комп’ютерного зв’язку, системи опрацювання зображень,
методи та засоби забезпечення і контролю якості продук
ції, її стандартизації і сертифікації, а також забезпечувати
технічний захист інформації, що становить державну або
комерційну таємницю.

Інститут телекомунікацій,
радіоелектроніки
та електронної техніки
79013, Львів, вул. Професорська, 2, 11-й корпус, кімн. 210, 211, 212,
тел.: (032) 258-25-55, (032) 258-23-88, (032) 258-24-20, (032) 258-26-05.
веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/itre

П

ідготовка конкурентоспроможних на національному та
міжнародному ринках праці фахівців у галузі інформаційних, радіоелектронних, електронних і мікро- та наносистемних технологій.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● інформаційні системи та технології (інформаційно-комуні
каційні системи);
●● телекомунікації та радіотехніка (денна, заочна);
●● мікро- та наносистемна техніка (денна, заочна);
●● електроніка (денна, заочна);
●● авіоніка (денна, заочна);
●● біомедична інженерія (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр):
●● апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
(денна, заочна);
●● радіоелектронні пристрої, системи та комплекси (денна,
заочна);
●● радіотехніка (денна, заочна);
●● інформаційні мережі зв’язку (денна, заочна);
●● технології та засоби телекомунікацій (денна, заочна);
●● телекомунікаційні системи та мережі (денна, заочна);
●● радіоелектронні апарати та засоби (денна, заочна);
●● біотехнічні та медичні апарати і системи (денна, заочна);

●● мікро- та наноелектронні прилади і пристрої (денна, за
очна);
●● фізична та біомедична електроніка (денна, заочна);
●● лазерна і оптоелектронна техніка (денна);
●● електронні прилади та пристрої (денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● магістр (освітно-професійна програма) —1,5 року (денна,
заочна);
●● магістр (освітно-наукова програма) — 2 роки (денна).

МІСЦЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ІТ-фірми, підприємства телекомунікаційного та ра
діоелектронного профілю, засоби мас-медіа, оператори
мобільного та стаціонарного зв'язку, інтернет-провайдери;
радіомовні, телевізійні, радіозв’язкові, навігаційні центри;
підприємства та організації з виробництва, обслуговування,
продажу та сертифікації електронних засобів різноманіт
ного призначення; лікувальні, діагностичні, санаторні та
реабілітаційні заклади; банківські, фінансово-кредитні та
комерційні установи; митна служба, ЗСУ, СБУ, МВС, подат
кова інспекція; школи, ліцеї, гімназії, коледжі та інші вищі
навчальні заклади.
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Інститут підприємництва
та перспективних технологій
79044, Львів, вул. Горбачевського, 18, 32-й корпус, кімн. 205 тел.: (032) 258-20-27, (032) 297-07-55,
веб-сайт: htpp://ippt.lp.edu.ua

І

нститут готує фахівців у галузях інформаційних технологій,
управління та адміністрування.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● комп’ютерні науки (денна, заочна);
●● облік і оподаткування (денна, заочна);
●● фінанси, банківська справа та страхування (денна, заочна);
●● маркетинг (денна, заочна).

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (магістр):
●● комп’ютерні науки (денна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (магістр):

●● комп’ютерний еколого-економічний моніторинг (денна).

СПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):
●● комп’ютерні науки (денна, заочна);

●● фінанси, банківська справа та страхування (денна);
●● маркетинг (денна).

Терміни підготовки
●● бакалавр ― 4 роки (денна, заочна);
●● магістр ― 1,5 року (денна).
●● молодший спеціаліст ― 3–4 роки (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати економістами,
фінансовими менеджерами, дилерами, маклерами, броке
рами, бухгалтерами, аудиторами, ревізорами, аналітиками,
маркетологами, логістами, фахівцями з PR; у галузях інформа
ційних технологій ― програмістами, розробниками Web-сайтів,
адміністраторами комп’ютерних систем, а також проводити
комп’ютерний еколого-економічний моніторинг.

Інститут сталого розвитку
імені В'ячеслава Чорновола
79057 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 130, кімн. 207
тел.: (032) 258-32-18, (032) 258-32-16, (032) 258-32-14, веб-сайт: http://istr.lpnu.ua

І

нститут готує фахівців у галузях природничих наук, виробництва та технологій, управління та адміністрування, у царинах
обслуговування та цивільної безпеки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):

●● екологія (денна, заочна);
●● технології захисту навколишнього середовища (денна,
заочна);
●● підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна);
●● туризм (денна, заочна);
●● цивільна безпека (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр):

●● екологія та охорона навколишнього середовища (денна);
●● екологічний контроль та аудит (денна, заочна);
●● прикладна екологія та збалансоване природокористування
(денна);
●● міжнародний туризм (денна, заочна);
●● туризм і рекреація (денна, заочна);
●● комерційна діяльність та міжнародний трансфер товарів
(денна, заочна);
●● товарознавство та митна експертиза товарів (денна, заочна);
●● електронна комерція (денна, заочна);
●● економіка довкілля і природних ресурсів (денна).

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ (магістр):

●● екологія (денна);
●● технології захисту навколишнього середовища (денна);
●● економіка довкілля і природних ресурсів (денна).

Терміни підготовки
●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● магістр — 1,4 року (денна, заочна);
●● магістр (освітньо-наукові програми) – 1,9 року (денна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати на виробни
чих і торговельних підприємствах, у керівних структурах
довкілля, у туристично-рекреаційному господарстві, в ор
ганах державної влади, у науково-дослідних та навчальних
установах. Рівень підготовки дає їм змогу обіймати такі
посади: екологічні спеціальності – інспектор з охорони
природи, державний інспектор з екологічного нагляду,
консультант з питань екології в органах державної вла
ди тощо; туризм – директор комплексу (оздоровчого,
спортивного, туристського), керівник туристичного під
приємства чи готельного господарства, завідувач бюро
(подорожей, екскурсій), консультант з туризму в органах
державної влади тощо; підприємництво, торгівля та бір
жова діяльність – керівник торговельного підприємства,
комерційний директор, комерційний агент, дистриб’ютор,
дилер, брокер, консигнатор, мерчандайзер, товарознавець
тощо. Випускники спеціальності цивільна безпека можуть
працювати в органах державної влади і місцевого само
врядування (відділи, сектори з питань охорони праці), у
підрозділах ДСНС України, на підприємствах у відділах
охорони праці та безпеки виробництва.

Спеціальний випуск
червень 2018
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Інститут прикладної математики
та фундаментальних наук
79013, Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, 4-й корпус, кімн. 212а,
тел.: (032) 258-21-34, (032) 258-21-29, веб-сайт: http://lp.edu.ua/imfn

І

нститут готує фахівців у галузях математики та статистики,
інформаційних технологій, природничих наук та міжнародних відносин.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● прикладна математика (денна);
●● прикладна математика (програма „Інформатика“) (денна);
●● прикладна фізика та наноматеріали (денна);
●● міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії (програма „Міжнародна інформація“) (денна, за
очна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр):
●● прикладна математика (денна);
●● математичне та комп’ютерне моделювання (денна);
●● Інформаційно-комунікаційні технології (денна);
●● прикладна фізика (за галузями використання) (денна);
●● міжнародна інформація (денна, заочна).

Терміни підготовки

●● бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●● магістр — 1,5 року (денна, заочна);
●● магістр — 2 роки (денна) за освітньо-науковими
програмами.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту працюють у науково-дослідних
установах, інформаційно-аналітичних центрах, банках і
страхових компаніях, розробляють та реалізовують про
грамне забезпечення в Україні та за кордоном, можуть
працювати викладачами циклів математичних та інфор
маційних дисциплін у закладах вищої освіти; працюють у
галузях, пов’язаних зі створенням нових матеріалів, вибо
ром матеріалів для виготовлення виробів, розробленням
технологічних процесів, а також провадять експертні до
слідження, розробляють технології утилізації, відновлення
та вторинної переробки матеріалів; працюють аналітика
ми-міжнародниками чи консультантами-референтами,
аналітиками, спеціалістами з комунікацій та зв’язків із
громадськістю (PR), інформаційними брокерами, іміджмей
керами, керівниками виборчих кампаній, співробітниками
міжнародних організацій, спецслужб тощо.

Інститут дистанційного навчання
НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ
(центри дистанційного навчання)
79013, Львів, вул. Карпінського, 2/4, 1-ий корпус, кімн. 303, 309, 312, тел.: 258-21-79, 258-22-29, 258-25-86,
веб-сайт: http://lp.edu.ua/idn, e-mail: IDN.dept@lpnu.ua

Щ

об забезпечити потреби місцевого ринку праці
фахівцями, а також наблизити місце навчання студентів до місця їхнього проживання — у Національному
університеті „Львівська політехніка“ створено відокремлені структурні підрозділи — Навчально-консультаційні
центри (НКЦ) — (центри дистанційного навчання):
НКЦ м. Володимир-Волинський (Волинська обл.),
вул. Луцька, 233, тел. (03342) 3-07-79;
НКЦ м. Чернівці, вул. О. Гузар, 8, тел.: (38096) 918-02-92;
НКЦ м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10, тел.: (03826)
3-12-85.
НКЦ м. Хуст (Закарпатська обл.), вул. Львівська, 247,
тел.: (03142) 4-31-82;
НКЦ м. Коломия (Івано-Франківська обл.), вул. Чехова, 20, тел.: (03433) 5-02-47
Підготовка фахівців у ІДН здійснюється за заочною
формою навчання шляхом проведення відеолекцій,
практичних і лабораторних занять.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ (бакалавр):

●● автомобільний транспорт;
●● автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
●● геодезія та землеустрій;
●● економіка;
●● електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
●● інженерія програмного забезпечення;
●● інформаційна, бібліотечна та архівна справи;
●● комп’ютерна інженерія;
●● комп’ютерні науки (системна інженерія (інтернет речей));
●● маркетинг;
●● менеджмент;
●● облік і оподаткування
●● право;
●● прикладна механіка;
●● публічне управління та адміністрування;
●● транспортні технології;
●● фінанси, банківська справа та страхування.
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Інститут хімії та хімічних технологій
79013, Львів, пл. Святого Юра, 9, 9-й корпус, кімн.120,
meл.: (032) 258-23-10, (032) 258-22-15, веб-сайт: http://lp.edu.ua/ihht

І

нститут готує фахівців у галузях хімічної технології та
інженерії, харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, біотехнології та фармації.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ (бакалавр):

●● хімічні технології та інженерія (денна, заочна);
●● біотехнології та біоінженерія (денна, заочна);
●● харчові технології (денна, заочна);
●● фармація, промислова фармація (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ (магістр):

●● хімічні технології органічних речовин (денна, заочна);
●● хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
(денна, заочна);
●● хімічні технології неорганічних речовин (денна, заочна);
●● технічна електрохімія (денна, заочна);
●● хімічні технології високомолекулярних сполук (денна,
заочна);
●● хімічні технології переробки полімерних та компози
ційних матеріалів (денна, заочна);
●● хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікат
них матеріалів (денна, заочна);

●● хімічні технології харчових добавок та косметичних
засобів (денна, заочна);
●● процеси і обладнання хімічних виробництв (денна);
●● комп’ютерна хімічна інженерія (денна, заочна);
●● технології продуктів бродіння і виноробства (денна,
заочна);
●● технології фармацевтичних препаратів (денна, заочна);
●● фармацевтична біотехнологія (денна, заочна).

Терміни підготовки
●●бакалавр — 4 роки (денна, заочна);
●●магістр — 1,5 або 2 роки (денна, заочна).

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати в науково-дослідницьких установах та проектних організаціях, академічних
інститутах та вищих навчальних закладах, підприємствах хімічної
та нафтопереробної промисловості; підприємствах, де розробляють новітні матеріали й продукують вироби з них, зокрема
отримують полімерні та медичні вироби; підприємствах харчової
та переробної промисловості; підприємствах фармацевтичного,
біологічного та біотехнологічного профілю.

Інститут права та психології
79005, Львів, вул. Князя Романа, 1/3, 19-й корпус, кімн. 303, тел.: (032) 258-21-16, вул. Театральна, 11,
33-й корпус, тел.: (032) 258-30-92,веб-сайт: http://lp.edu.ua/inpp

І

нститут права та психології готує фахівців за спеціальностями: право, психологія, журналістика та професійна освіта
за кошти державного бюджету або фізичних та юридичних
осіб.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр):
●● право (денна, заочна);
●● психологія (денна, заочна);
●● журналістика (денна, заочна);
●● професійна освіта (денна, заочна).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр):
●● правознавство (денна, заочна);
●● психологія (денна);
●● журналістика (денна);
●● управління навчальним закладом (денна, заочна);
●● освітні педагогічні науки (за фахом) (денна, заочна).

Терміни підготовки
●● бакалавр ― 4 роки (денна, заочна);
●● магістр ― 1,5 року (денна, заочна)

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники інституту можуть працювати в органах
прокуратури, юстиції, суду, поліції, адвокатури, нотаріату,
фіскальних органах, органах державної влади та місцевого
самоврядування, працівниками державних та приватних
структур, страхових компаній, фірм, які проводять судову
експертизу в різних галузях діяльності, зокрема із засто
суванням поліграфу.
Практичними психологами в державних закладах, при
ватних установах та реабілітаційних центрах.
Кореспондентами, журналістами, випусковими редак
торами, літературними редакторами, відповідальними
секретарями редакцій ЗМІ; працівниками прес-служб,
рекламними менеджерами мас-медіа та спеціалізованих
рекламних агенцій.
Керівниками підприємств, установ та організацій (на
вчального закладу); керівниками малих підприємств без
апарату управління; менеджерами (керівниками) підпри
ємств, установ, організацій та їх підрозділів; інспекторами
навчальних закладів; викладачами; асистентами; викла
дачами професійно-технічних навчальних закладів та
коледжів за фахом викладач практичного, виробничого,
профільного та трудового навчання, інструктор, вихова
тель професійно-технічного навчального закладу, май
стер виробничого навчання, майстер навчального центру,
технолог-наставник, завідувач навчальною лабораторією.
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Інститут адміністрування та
післядипломної освіти
79013, Львів, вул. Митрополита Андрея, 5; 4-й корпус, 2-й під’їзд, дирекція (кімн. 10),
тел. (032) 258-22-06; тел./факс: (032) 258-22-92;
веб-сайт: http://www.ipk.polynet.lviv.ua; e-mail: iapo.dept@lpnu.ua

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (баклавр):

●● публічне управління та адміністрування (денна, заочна)
— для випускників шкіл з повною загальною середньою
освітою.
Термін підготовки — 4 роки (за скороченим терміном).

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ЗА
СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ
Інститут пропонує для випускників ЗВО І, II рівнів акре
дитації з дипломом молодшого спеціаліста з будь-якої спе
ціальності зарахування за результатами фахових вступних
випробувань. Термін навчання — 3 роки (денна і заочна
форми навчання).

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (бакалавр):

●● публічне управління та адміністрування.

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ
Інститут пропонує випускникам ЗВО з дипломом бакалавра,
спеціаліста чи магістра із будь-якої спеціальності набути
освітній ступінь магістра.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (магістр)

●● соціальна економіка, аналітика та управління (денна);
●● управління проектами (денна, заочна);
●● управління фінансово-економічною безпекою (денна,
заочна);
●● адміністративний менеджмент(денна, заочна);
●● управління у сфері економічної конкуренції (денна,
заочна);
●● публічне управління та адміністрування (для державних
службовців) (вечірня, заочна);
●● публічне управління та адміністрування (освітньо-на
укова програма) (денна).
Термін підготовки — 1,5 року (для освітньо-наукових про
грам — 2 роки).
Студенти інституту залучаються до роботи у „Tech
Startup School“ та у Науково-дослідному центрі соціальної
й демографічної політики та управління „ДЕМОС“.
Tech Startup School є партнером ІАПО і створює умови
для реалізування інноваційних ідей студентів інституту,
забезпечуючи сучасним обладнанням (3D-принтери, лабо
раторія віртуальної реальності з окулярами, які є єдиними
в Україні), тренінгами у галузі комерціалізації проектів
та розробки стартапів, а також комфортний коворкінґ із
професійним менторством від успішних резидентів-стар
таперів школи.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники зі спеціальності „Публічне управління та адмі
ністрування“ згідно з міжнародними стандартами ISIC та ISCO
08 можуть працювати, як:

Управлінець у публічних організаціях
●● апаратах обласних та районних адміністрацій;
●● органах місцевого самоврядування — міські, селищні та
сільські ради;
●● органах Антимонопольного комітету України;
●● органах Державної фіскальної служби;
●● митних органах;
●● державних інспекціях із контролю за цінами;
●● державних інспекціях із захисту прав споживачів;
●● державних органах із питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва;
●● органах Пенсійного Фонду України;
●● банківських установах.

Управлінець у бізнес-структурах
●● генеральний директор об’єднання підприємств (асоціацій,
корпорацій, концерну);
●● голова правління;
●● директор підприємства;
●● керівник департаменту;
●● керівник програм та проектів.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА
ПЕРЕПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
Інститут у межах реалізування програми „Освіта впро
довж життя“ підвищує кваліфікацію та перепідготовку
фахівців через стаціонарні короткочасні тематичні курси
підвищення кваліфікації, що дає змогу розширити і погли
бити знання та вміння з усіх спеціальностей, акредитова
них в університеті.
Форми підвищення кваліфікації: курси підвищення
кваліфікації, тренінги, семінари, індивідуальне стажування
на кафедрах.
Форма навчання — денна (друга половина дня).
Початок навчання — з моменту формування групи
чисельністю 10–30 осіб.

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Інститут пропонує студентам, професорсько-викла
дацькому і навчально-допоміжному складу Львівської
політехніки та інших закладів вищої освіти всіх рівнів
акредитації, учням гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх
середніх шкіл, а також усім охочим у Лінгвістично-освіт
ньому центрі курси іноземних мов: англійської, німецької,
польської, французької.
Документи приймають упродовж року.
Форма навчання — денна, вечірня.
Початок навчання — з моменту формування групи чи
сельністю 8–10 осіб.
Термін навчання — 3,5 місяці.
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Львівський автомобільно-дорожній коледж
Національного університету „Львівська політехніка“
79008, Львів, вул. Личаківська, 2, тел.: (032) 275-14-68, (032) 275-99-14,
веб-сайт: http://ladk.lviv.ua

К

оледж готує фахівців у галузях транспорту, механічної інженерії, архітектури та будівництва.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):

●● галузеве машинобудування (денна, заочна);
Спеціалізації:

✓✓експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання;
●● будівництво та цивільна інженерія (денна, заочна);

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу працевлаштовуються на посади механіка,
майстра, техніка у транспортній, будівельній та машинобудівній
сферах, начальника гаража, начальника відділу транспорту,
інспектора з охорони праці, інструктора виробничого навчання,
майстра виробничого навчання, інструктора з практичної їзди,
майстра навчального полігону, шляхового інспектора, інженера з
безпеки руху, ревізора з безпеки руху.

Спеціалізації:

✓✓будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних
доріг та аеродромів;
●● автомобільний транспорт (денна, заочна);
Спеціалізації:

✓✓обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;
●● транспортні технології (за видами) (денна);
Спеціалізації:

✓✓організація та регулювання дорожнього руху.
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на третьому курсі навчання в Національному
університеті „Львівська політехніка“ для здобуття освітньокваліфікаційних рівнів бакалавра або магістра.

Коломийський політехнічний коледж
Національного університету „Львівська політехніка“
78200, Коломия, Івано-Франківська обл., вул. Чехова, 20,
тел.: (03433) 5-03-39, 5-03-30, факс 4-77-26,
Email: polynet100@gmail.com, веб-сайт: http://www.kpk-lp.com.ua

К

оледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
„молодший спеціаліст“ за спеціальностями:

●● фінанси, банківська справа та страхування (денна, заочна);
●● облік і оподаткування (денна, заочна);
●● маркетинг (денна);
●● менеджмент (денна, заочна);

●● інженерія програмного забезпечення (денна, заочна);
●● автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(денна, заочна);
●● галузеве машинобудування (денна, заочна);
●● технології легкої промисловості (денна, заочна);
●● лісове господарство (денна, заочна).
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на другому (третьому) курсі в Національному
університеті „Львівська політехніка“ для здобуття освітньокваліфікаційного рівня „бакалавр“.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу працевлаштовуються на посади,
пов’язані із економічною, підприємницькою та керівницькою
діяльністю, реалізують себе в IT-сфері, а також у виробництві
(конструювання, монтаж та обслуговування автоматизова
них систем, робота у галузях хімічної та нафтопереробної
промисловості, легкої та деревооброблювальної промис
ловості).
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Золочівський коледж

Національного університету „Львівська політехніка“
80700, Золочів, Львівська область, вул. І. Труша, 4,
тел.: (03265) 4-51-94, 7-02-52; 4-21-85, веб-сайт: http://zcollage.com.ua

К

оледж готує фахівців у галузях права, економіки та підприємництва, інформатики та обчислювальної техніки.

НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):

●● право (денна);
●● підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна);
●● облік і оподаткування (денна);
●● комп’ютерні науки (денна);
●● інженерія програмного забезпечення (денна).
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на третьому курсі денної (заочної) форми

навчання в Національному університеті „Львівська політехні
ка“ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра
або магістра.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу можуть виконувати роботу, пов’язану
із юридичною, економічною та підприємницькою діяльністю,
працювати на посадах фахівця з інформаційних технологій,
комп’ютерної графіки (дизайну), фахівця з розроблення та
тестування програмного забезпечення, з формування елек
тронних баз даних та управління ними, техніка із системного
адміністрування, фахівця з монтажу та ремонту комп’ютерної
техніки.

Техніко-економічний коледж

Національного університету „Львівська політехніка“
79032, Львів, вул. Пасічна, 87, тел.: (032) 251-04-99,
веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/node/186

К

оледж готує фахівців у галузях економіки, права, газо-,
тепло-, водопостачання, будівництва та обслуговування
житлового фонду.

НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
НАПРЯМИ (бакалавр):

●● облік і оподаткування (денна, заочна).

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):

●● право (денна);
●● економіка (денна, заочна);
●● облік і оподаткування (денна, заочна);
●● фінанси, банківська справа та страхування (денна, заочна);
●● теплоенергетика (денна, заочна);
●● будівництво та цивільна інженерія (денна, заочна);

Спеціалізації:

✓✓будівництво та експлуатація будівель і споруд;
✓✓монтаж, обслуговування устаткування і систем
газопостачання;
✓✓монтаж і обслуговування внутрішніх санітарнотехнічних систем і вентиляції.
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання на другому (третьому) курсі денної форми
навчання або на третьому (четвертому) курсі заочної форми
навчання в Національному університеті „Львівська політехні
ка“ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра
або магістра.

ПЕРЕПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
(молодший спеціаліст):
●● будівництво та цивільна інженерія (заочна);
Спеціалізації:

✓✓будівництво та експлуатація будівель і споруд;
✓✓монтаж, обслуговування устаткування і систем
газопостачання;
✓✓монтаж і обслуговування внутрішніх санітарнотехнічних систем і вентиляції.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники коледжу можуть виконувати роботу, пов’язану
із юридичною, економічною та підприємницькою діяльністю,
працювати в будівельних, житлово-комунальних організаці
ях, на підприємствах теплогазопостачання, забезпечувати
експлуатацію будівель і споруд, працювати в експлуатацій
них, проектних та конструкторських організаціях на посадах
майстра, виконроба, начальника виробничо-технічного
об’єднання, техніка, інженера.
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Технічний коледж

Національного університету „Львівська політехніка“
79035, Львів, вул. Пимоненка, 17, тел.: (032) 270-20-50,
веб-сайт: http://techcol.com.ua

К

оледж готує фахівців у галузях управління та адміністрування, інформаційних технологій, електричної інженерії,
автоматизації та приладобудування, електроніки та телекомунікацій. Ходорівське відділення коледжу готує фахівців у галузі
виробництва та технології переробки харчових продуктів.

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):
●● фінанси, банківська справа та страхування (денна);
●● маркетинг (денна);
●● інженерія програмного забезпечення (денна);
●● комп’ютерна інженерія (денна);
●● електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(денна);
●● автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(денна);
●● телекомунікації та радіотехніка (денна);
●● харчові технології (денна).
Коледж готує громадян України до вступу у заклади
вищої освіти.
Після закінчення коледжу випускники можуть про
довжити навчання на другому (третьому) курсі денної
форми навчання Національного університету „Львівська
політехніка“ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів
бакалавр та магістр

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу працевлаштовуються на посади,
пов’язані з економічною та підприємницькою діяльніс
тю, реалізуються у галузях інформаційних технологій та
комп’ютерної техніки, електроніки та комп’ютеризованих
систем.

Технологічний коледж

Національного університету „Львівська політехніка“
79031, Львів, вул. Демнянська, 15, тел.: (032) 256-03-83,
веб-сайт: http://www.tc.lviv.ua

К

оледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за денною формою навчання у галузях
знань: культура і мистецтво, соціальні та поведінкові науки,
управління та адміністрування, право, інформаційні технології,
сфера обслуговування.

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):
●● дизайн (денна);
Спеціалізації:

✓✓дизайн середовища;
✓✓дизайн одягу;
✓✓перукарське мистецтво та декоративна косметика.
●● економіка (денна);
●● підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна);
●● право (денна);
●● комп’ютерні науки (денна);
●● комп’ютерна інженерія (денна);
●● туризм (денна).

Коледж готує громадян України до вступу у заклади ви
щої освіти.
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжи
ти навчання на другому (третьому) курсі навчання у Націо
нальному університеті „Львівська політехніка“ для здобуття
освітнього ступеня бакалавра або магістра.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу можуть виконувати таку ро
боту:
✓✓ творчі роботи з моделювання і створення стилю та
іміджу, надання послуг населенню;
✓✓ юридична діяльність;
✓✓ економічна, підприємницька та біржова діяльність,
торгівля;
✓✓ обслуговування і ремонт засобів обчислювальної
техніки та периферійних пристроїв, створення, вико
ристання та обслуговування інформаційних мереж; роз
роблення та обслуговування програмного забезпечення
та баз даних;
✓✓ організування роботи туристичних фірм.
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Львівський коледж інфокомунікації
Національного університету „Львівська політехніка“
79007, Львів, вул. Січових Стрільців, 7, тел.: (032) 260-32-10,
веб-сайт: http://vsp-lki.lviv.ua

К

оледж готує фахівців у галузях зв’язку, інформаційно-комунікаційних мереж та культури.

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):

●● телекомунікації та радіотехніка (денна);
Спеціалізації:

✓✓обслуговування обладнання підприємств зв’язку;
✓✓організація та експлуатація поштового зв’язку.
●● інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна).
Після закінчення навчального закладу студенти можуть
продовжувати навчання за денною та заочною формами на
вчання в Національному університеті „Львівська політехніка“
та інших ЗВО для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів
бакалавра та магістра.

ПРОФЕСІЇ (кваліфікований робітник):
Після 9-ти класів

●● оператор з обробки інформації та програмного забез
печення;

Після 11-ти класів

●● електромонтер станційного устаткування телефонного
зв’язку;
●● секретар керівника (організації, підприємства, установи);
●● оператор з обробки інформації та програмного забез
печення.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу можуть бути працевлаштовані на
посади, які пов'язані з:
✓✓ наданням телекомунікаційних послуг;
✓✓ монтуванням кабельного телебачення та систем відео
нагляду;
✓✓ обслуговуванням мереж зв'язку;
✓✓ наданням послуг, що пов'язані з прийманням, обробкою
і відправленням кореспонденції та логістикою;
✓✓ обслуговуванням комп'ютерних мереж;
✓✓ наданням послуг щодо передавання та захисту інформа
ції оператора і монтажника ІК-устаткування.

Хмельницький політехнічний коледж
Національного університету „Львівська політехніка“
29015, Хмельницький, вул. Зарічанська, 10, тел.: (0382) 63-05-05,
веб-сайт: http://hpk.edu.ua

К

оледж готує фахівців у галузях соціальної та поведінкової
науки, управління та адміністрування, механічної інженерії,
транспорту та інформаційної технології.

CПЕЦІАЛЬНОСТІ (молодший спеціаліст):

●● інженерія програмного забезпечення (денна);
●● автомобільний транспорт (денна, заочна);
●● комп’ютерна інженерія (денна, заочна);
●● прикладна механіка (денна, заочна);

●● економіка(денна);
●● менеджмент(денна, заочна);
●● галузеве машинобудування(денна).
Коледж готує громадян України до вступу у заклади ви
щої освіти.
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжи
ти навчання на другому (третьому) курсі навчання в Націо
нальному університеті „Львівська політехніка“ для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра або магістра.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники коледжу працевлаштовуються на посади, які
пов’язані з:
●● обслуговуванням інформаційних мереж;
●● розробленням та обслуговуванням програмного забез
печення та баз даних;
●● обслуговуванням та ремонтом автомобілів та двигунів;
●● економічною та підприємницькою діяльністю;
●● обслуговуванням верстатів з програмним управлінням
та робототехнічних комплексів, автоматичних ліній, спо
ряджених засобами електронно-обчислювальної техніки
та системами програмного управління на підприємствах
машинобудування та металообробки.
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ІННЦПКО

Інтелектуальний навчально-науковий
центр професійно-кар'єрної орієнтації
79013, Львів, вул. Карпінського, 2/4, 1-й корпус, кімн. 302, 310, 316,
тел: (067) 855-17-37; (032) 258-24-06; (032) 258-22-05, веб-сайт: http://abc.lp.edu.ua

Ц

ентр допомагає виявити професійні схильності та сприяє
вибору майбутнього фаху. Надає високий рівень знань та
забезпечує належну підготовку до вступу на навчання у Львівську політехніку.

Мала технічна академія наук
Мала технічна академія наук сприяє виявленню про
фесійних зацікавлень, обґрунтуванню майбутнього вибору
та залученню до навчання у Львівській політехніці здібної,
перспективної молоді. У Малій технічній академії наук молодь
отримує можливість самостійної науково-дослідницької ро
боти, виконання досліджень у межах науково-пізнавальних
проектів. Для учнів з віддалених регіонів створено можли
вість долучитися до наукових досліджень через інтернет у
режимі on-line.

Відділ професійно-кар’єрної
орієнтації –це:
●● центри інтелектуального дозвілля підлітків та молоді, мета
яких – виховання в молодіжному середовищі культу науки,
знань, розвиток високої ерудиції, розширення наукового
світогляду та розвиток інтелекту;
●● секції психологічного сприяння у виборі майбутньої про
фесії;
●● бесіди-зустрічі та зацікавлена співпраця між педагогами,
батьками і учнями;
●● «круглі столи» з участю провідних українських і зарубіжних
вчених, діячів культури, політиків і громадських діячів, а
також майстер-класи;
●● гуртки юних дослідників;
●● школи і центри громадянської освіти;
●● «Університет інтелекту».

Підготовчі курси
Основне завдання підготовчих курсів – підготовка абі
турієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання знань.

Готують слухачів за такими дисциплінами:
●● українська мова та література;
●● математика;

●● фізика;
●● хімія;
●● іноземна мова;
●● історія України;
●● біологія;
●● географія;
●● креслення (спеціальність — архітектура та містобуду
вання);
●● рисунок (спеціальність — архітектура та містобудування);
●● рисунок (спеціальність — дизайн);
●● композиція (спеціальність — архітектура та містобуду
вання);
●● живопис (спеціальність — дизайн);
●● композиція (спеціальність — дизайн).

Термін підготовки – від жовтня до травня.
Види курсів:
●● Вечірні
Комплексна підготовка із одного-чотирьох предметів. Кіль
кість слухачів у групі — до 20 осіб. Навчання відбувається
упродовж тижня, крім суботи і неділі.
Заняття — три-дванадцять академічних годин на тиждень
(залежно від обраної кількості дисциплін).
●● Очно-заочні
Комплексна підготовка із одного-трьох предметів. Кількість
слухачів у групі — до 40 осіб. Навчання відбувається щосуботи
від 10.00.
●● Комбіновані
Комплексна підготовка із одного-п’яти предметів. Навчання
триває у будні протягом тижня і в суботу.
Заняття — три-п’ятнадцять академічних годин на тиждень
(залежно від обраної кількості дисциплін).

Комплекс предметів формуємо за вибором слухача.
Вартість навчання коливається в межах від 600 до 2500
грн. (залежно від обраного блоку дисциплін та виду курсів).
Випускники, що пройшли повний курс навчання за ре
зультатами випускного підсумкового тестування, отримують
додаткові бали та мають пільги, передбачені Умовами при
йому до вищих навчальних закладів, що затверджує наказом
Міністерство освіти і науки України.

Спеціальний випуск
червень 2018
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