
ВИТЯГ  

із Правил прийому (далі - ПП) у 2019 році до  

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” 

 

1. Порядок роботи відбіркової комісії 

 

Дні тижня Час роботи 

Понеділок-п’ятниця 9.00-17.00, перерва – 13.00-14.00 

16.07, 22.07, 26.07, 31.07 ‒ до 18.00. 

Субота 9.00-14.00, без перерви (з 01.07 до 

13.08) 

10.08 – до 18.00 

Неділя Вихідний (крім 11.08 – до 14.00) 

 

 

 2. Основні етапи вступної кампанії (розділ V ПП) 

2.1. Прийом заяв, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання 

вступників на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в 

такі строки: 

Етап Терміни 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів розпочинається: 
01 липня 

Прийом заяв та документів   

розпочинається: 10 липня 

закінчується для осіб, які вступають на основі 

співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів: 
о 18.00 16 липня 

закінчується для осіб, які вступають тільки за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання: 
о 18.00 22 липня 

вступні іспити проводяться: з 17 до 22 липня включно 

співбесіди проводяться: з 17 до 19 липня включно 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) здійснюється: 

не пізніше 12.00 20 липня 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за 

результатами співбесіди, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення, а також 

подати письмову заяву про виключення заяв на інші 

місця державного замовлення: 

до 10.00 22 липня 

Зарахування вступників рекомендованих до зарахування 

за результатами співбесіди за державним замовленням 

відбувається: 

не пізніше 15.00 22 липня 

Заяви зарахованих осіб за результатами співбесіди на 

інші місця державного замовлення виключаються 

впродовж: 

22 липня 

Формування рейтингових списків вступників, які не пізніше 18.00 26 липня 



Етап Терміни 

вступають на основі результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних 

іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих з повідомленням про отримання 

чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за 

кошти державного або регіонального бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) 

здійснюються: 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати 

вимоги до зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення: 

до 18.00 31 липня 

Зарахування вступників за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) проводиться: 

не пізніше 12.00 01 серпня 

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих для вступників, які вступають на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції 

здійснюється: 

не раніше 12.00 01 серпня 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати 

вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб: 

до 07 серпня 

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів, за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб: 

08 серпня 

переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення та на місця за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб: 

не пізніше 09 серпня 

 

 2.2. Прийом заяв, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання 

вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста на ступінь бакалавра (старші курси) 

проводиться в такі строки: 

Етап 

Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів розпочинається: 10 липня  

закінчується: о 18.00 22 липня 

Фахові вступні випробування проводяться: з 23 липня до 30 липня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
01 серпня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які 

отримали рекомендації: 

за державним замовленням 

до 03 серпня до 05 серпня 



Етап Терміни 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 09 серпня до 10 серпня 

Терміни зарахування вступників: 

за державним замовленням 

до 05 серпня до 06 серпня 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 11 серпня 

 

 2.3. Прийом заяв, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання 

вступників на основі базової чи повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра 

проводиться в такі строки: 

Етапи 

Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Початок прийому заяв та документів: 01 липня 

Закінчення прийому заяв та документів: 26 липня 

Фахові вступні випробування проводяться: з 02 липня до 26 липня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
01 серпня 

Надання рекомендацій для зарахування за 

державним замовленням 
не пізніше 05 серпня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які 

отримали рекомендації: 

за державним замовленням 

до 18.00 10 серпня 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 11 серпня до 12 серпня 

Терміни зарахування вступників: 

за державним замовленням 

до 12.00 11 серпня 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 12 серпня до 13 серпня 

 

2.4. Прийом заяв, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання 

вступників на неповної, основі базової чи повної вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра за 

іншим напрямом підготовки (друга вища освіта) проводиться в такі строки: 

Етап 

Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

І етап 

Прийом заяв та документів розпочинається: 10 липня  

Закінчується: о 18.00 годині 22 липня 

Фахові вступні випробування проводяться: з 23 липня до 30 липня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
01 серпня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які 

отримали рекомендації: 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 09 серпня до 10 серпня 

Терміни зарахування вступників: 
за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 11 серпня 



ІІ етап 

Прийом заяв та документів розпочинається: 02 вересня 

Закінчується: 13 вересня 

Фахові вступні випробування проводяться: 14, 15 вересня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
17 вересня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які 

отримали рекомендації: 
за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 19 вересня 

Терміни зарахування вступників: 
за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 20 вересня 

 

 

3. Порядок прийому заяв та документів (розділ VІ ПП) 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви: тільки в електронній 

формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою- 2, квотою для іноземців 

відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому; 

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

до цих Правил прийому та Умов прийому; 

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил прийому та 

Умов прийому; 

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 оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в 

Україні; 

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження 

фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо 

вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше; 

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим 

підпункту 1 пункту 8 розділу VII цих Правил прийому та Умов прийому; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній 

формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в 

електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за 

співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті та/або 

квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, які мають бути подані в строки прийому заяв, 

відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому. 

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в 

фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох 

спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами 

здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі. 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в 

режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання 

та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти 



України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 

2018 року №1096. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали: 

документа, що посвідчує особу; 

військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених 

законодавством); 

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у 

конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі 

повної загальної середньої освіти. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з 

неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно. 

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства 

«Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, 

передбачених законодавством); 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти); 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см , а також електронне фото не менше 120 

пікселів за шириною та 150 пікселів за висотою; 

копію ідентифікаційного податкового номера; 

теку на зав’язках. 

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності 

оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 

або витягу з протоколу засідання регламентної комісії Українського центру оцінювання якості 

освіти щодо неможливості створення спеціальних умов для проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на 

відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому 

документів. 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для 

зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-

1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, вступник подає особисто під час подання 

документів у паперовій формі у визначені цими Правилами прийому та Умовами прийому або 

відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для 

отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, 

унеможливлюють їх реалізацію. 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка 

зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на 

вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів 

вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти 



фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 06 серпня. Не подані своєчасно документи, що 

засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця 

державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють 

їх реалізацію. 

 

4. Організація та проведення конкурсного відбору (розділ VII ПП) 

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами 

вступних випробувань: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, творчих заліків, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених 

цими Правилами прийому та Умовами прийому випадках. У 2019 році приймаються сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, 

французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну 

мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років 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 інших спеціальностей – у формі вступного іспиту з 

іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження 

додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)). У 2019 році 

приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 та 2019 року. Оцінки з 

англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються з результатів єдиного 

вступного іспиту 2019 року; 

для вступу на другий чи старші курси з нормативним терміном навчання (на перший курс 

зі скороченим терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі такого самого або 

вищого ступеню (рівня) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у 

повному обсязі індивідуальний навчальний план – у формі вступних випробувань. 

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується 

відповідно до Правил прийому та Умов прийому. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на 

перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього 

незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних 

предметів. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні 

пропозиції (додаток 1) на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 4 до цих 

Правил прийому. 

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати 

оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, 

французька або іспанська) на власний розсуд. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, 

зараховуються: 

1)  результати вступного іспиту з іноземної мови та інших фахових випробувань 

(додаток 3). 

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження 

додаткових вступних випробувань (додаток 3) з урахуванням середнього бала документа про вищу 

освіту бакалавра чи магістра. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, 

на основі вищої освіти здобутої за іншою спеціальністю, або здобувають її не менше одного року 

та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, зараховуються бали за вступні 

випробування (додаток 7). 



Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали фахових 

вступних випробувань (додаток 2). 

Конкурсний бал розраховується: 

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * ПЗ + К4 * А + К5 * ОУ,  

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

другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього 

предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала 

документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-

200 (додаток 6), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету для 

вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), 

зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 5). Невід’ємні 

вагові коефіцієнти К1, К2, КЗ, К4, К5 встановлюються Університетом з точністю до 0,01: К1, К2, 

КЗ встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не 

повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво»; К4 

не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 

для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1. 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною 

шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». 

У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту 

його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах 

(відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і 

Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з 

двох вступних випробувань за вибором вступника. 

Призерам та переможцям чемпіонату Європи та чемпіонату Світу (у тому числі серед 

школярів), всесвітньої Гімназіади, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) 

при вступі на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 

«Фізична культура і спорт», для спортсменів різних вікових груп, які посідали призові місця на 

чемпіонатах світу, Європи та чемпіонів України з олімпійських видів спорту протягом 2017-2019 

років, останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому 

перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус 

призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий 

організаторами змагань з визначенням прізвища, ім’я особи, назви змагань, дати та місця їх 

проведення, зайнятого місця та результату. Інформацію про них приймальна комісія отримує з 

Єдиної бази. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в рік 

вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому 

перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини»). Інформацію про них приймальна комісія отримує з 

Єдиної бази. 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації вступників 

на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка, нараховуються додаткові бали до оцінки 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час 

розрахунку конкурсного бала в Університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за 

предмет. Всеукраїнські олімпіади Університету проводяться відповідно до Положення про 

Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 



України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 

2017 року за № 16/29884 та. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський 

(СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених 

структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які 

знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті 

Києві, 1,04 - у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, 

Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях; 1,02 – в 

інших випадках; 

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні 

спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка; 1,00 – в інших випадках; 

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

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

(предметних спеціальностей, спеціалізації), передбачених в Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка); 1,00 – в інших випадках; 

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби), згідно з 

додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, 

не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить 

інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна 

комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі її сканованої копії (фотокопії). 

ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих 

медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 

44 Закону України «Про вищу освіту», передбачене Порядком реалізації права на першочергове 

зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) 

замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській 

місцевості або селищі міського типу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 

травня 2018 року № 417; 1,00 – в інших випадках. 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він 

встановлюється таким, що дорівнює 200; 

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, крім 

спеціальностей 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», 022 «Дизайн», 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 025 «Музичне мистецтво», 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», 

спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 

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

«Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та 

адміністрування» 29 «Міжнародні відносини» за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, 

де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка 

фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за інші показники 

конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому (за 

шкалою від 0 до 20 балів). 

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

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



частин бала) у 200-бальній шкалі, помноженого на ваговий коефіцієнт 0.05 та додаткового бала. 

Додатковий бал встановлюється призерам (особам, нагородженим дипломами I, II, III ступеня) II 

етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів підготовки чи 

спеціальностей та призерам II туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та 

становить 10 балів. Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених підстав. Список 

вступників, яким за результатами наукових і навчальних досягнень, встановлено додатковий бал 

оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому заяв про допуск до участі у 

конкурсі; 

Фахове випробування проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями із 

використанням комп’ютерної техніки (додаток 4). 

Бал фахового випробування, що проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями 

із використанням комп’ютерної техніки визначається як сума балів, одержаних за вирішення 10 

тестів базового рівня, що становить 100 балів, якщо вступник відповів правильно не менше як на 

три запитання з десяти та балів, одержаних за вирішення 25-и тестів основного рівня, кожна 

правильна відповідь оцінюється у 4 бали. Мінімальний бал для участі у конкурсі становить 

100 балів у 200-бальній шкалі, якщо вступник успішно вирішив необхідну кількість тестів 

базового рівня. 

Бал вступного іспиту з іноземної мови що проводиться у письмовій формі за тестовими 

технологіями із використанням комп’ютерної техніки визначається як сума балів, одержаних за 

вирішення 10 тестів базового рівня, що становить 100 балів, якщо вступник відповів правильно не 

менше як на три запитання з десяти та балів, одержаних за вирішення 25-и тестів основного рівня, 

кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали. Мінімальний бал для участі у конкурсі становить 

100 балів у 200-бальній шкалі, якщо вступник успішно вирішив необхідну кількість тестів 

базового рівня. 

Вступники за іншою спеціальністю складають додатковий фаховий іспит, що проводиться у 

письмовій формі за тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки, крім 

спеціальностей 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», для 

яких додаткове фахове випробування проводиться у формі творчих конкурсів. Бал додаткового 

фахового випробування, що проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями із 

використанням комп’ютерної техніки визначається як сума балів, одержаних за вирішення 10 

тестів базового рівня, що становить 100 балів, якщо вступник відповів правильно не менше як на 

три запитання з десяти та балів, одержаних за вирішення 25-и тестів основного рівня, кожна 

правильна відповідь оцінюється у 4 бали. Мінімальний бал для участі у конкурсі становить 

100 балів у 200-бальній шкалі, якщо вступник успішно вирішив необхідну кількість тестів 

базового рівня. 

Бал додаткового фахового випробування, що проводиться у формі творчого конкурсу 

визначається як добуток бала з творчого конкурсу за 10-бальною шкалою на коефіцієнт 20. 

Вступник, для якого додаткове фахове випробування проводиться у формі творчого конкурсу 

допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів з додаткового фахового 

випробування складає не менше 5 за 10-бальною шкалою. 

Результат додаткового фахового випробування (творчого конкурсу) оцінюється як 

“достатньо/недостатньо”. Вступник, який отримав на додатковому фаховому випробуванні 

(творчому конкурсі) оцінку “недостатньо”, не допускається до участі у конкурсному відборі. В 

іншому випадку вступник допускається до конкурсу, але отриманий бал за додаткове фахове 

випробування (творчий конкурс) не враховується у загальному конкурсному балі (ваговий 

коефіцієнт дорівнює нулеві); 

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю для 

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

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

такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1, 

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

Вступне випробування проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями із 

використанням комп’ютерної техніки. Перелік вступних випробувань наведений у додатку 7. 



Бал вступного випробування, що проводиться у письмовій формі за тестовими 

технологіями із використанням комп’ютерної техніки визначається як сума балів, одержаних за 

вирішення 10 тестів базового рівня, що становить 100 балів, якщо вступник відповів правильно не 

менше як на три запитання з десяти та балів, одержаних за вирішення 25-и тестів основного рівня, 

кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали. Мінімальний бал для участі у конкурсі становить 

100 балів у 200-бальній шкалі, якщо вступник успішно вирішив необхідну кількість тестів 

базового рівня. 

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2, 

де П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – середній 

бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень на основі якого здійснюється вступ. 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями із 

використанням комп’ютерної техніки. Перелік фахових випробувань наведений у додатку 2. 

Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень на основі якого 

здійснюється вступ, розраховується як середнє арифметичне всіх оцінок з додатку до диплома 

молодшого спеціаліста (включаючи оцінки за підсумкову атестацію, з округленням до сотих 

частин бала) у 200-бальній шкалі. 

Бал фахового випробування, що проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями 

із використанням комп’ютерної техніки визначається як сума балів, одержаних за вирішення 10 

тестів базового рівня, що становить 100 балів, якщо вступник відповів правильно не менше як на 

три запитання з десяти та балів, одержаних за вирішення 25-и тестів основного рівня, кожна 

правильна відповідь оцінюється у 4 бали. Мінімальний бал для участі у конкурсі становить 

100 балів у 200-бальній шкалі, якщо вступник успішно вирішив необхідну кількість тестів 

базового рівня. 

Бал фахового випробування, що проводиться у формі творчого конкурсу, визначається як 

добуток бала з фахового випробування за 10-бальною шкалою на коефіцієнт 20. Вступник, для 

якого фахове випробування проводиться у формі творчого конкурсу, допускається до участі у 

конкурсному відборі, якщо кількість балів з фахового випробування складає не менше 5 за 10-

бальною шкалою. 

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

має чинну угоду про співпрацю з Університетом, при вступі за спеціальністю однієї галузі знань, 

результати підсумкової атестації зі спеціальності зараховуються як результати вступного фахового 

випробування за умови, якщо на підсумковій атестації був присутній офіційно направлений за 

наказом ректора представник Університету в якості члена або голови атестаційної комісії. У цьому 

випадку, в якості оцінки фахового іспиту, вноситься до Єдиної бази оцінка за підсумкову 

атестацію із додатку до диплому молодшого спеціаліста у 200-бальній шкалі. 

 

5. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування (розділ ІХ ПП) 

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі 

повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної 

середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються 

за алфавітом. 

У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти; 

прізвище, ім'я, по батькові вступника;  

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що 

використовують пріоритетність); 



ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-2 або 

квотою-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

ознака підстав для зарахування за результатами вступних випробувань в Університеті під 

час вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», для зарахування за 

результатами вступного іспиту з іноземної мови в Університеті при вступі для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 

«Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім 

спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 

«Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 

«Публічне управління та адміністрування» 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 

«Міжнародне право»); 

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо- 

кваліфікаційний рівень). 

 

6. Реалізація права вступників на обрання місця навчання (розділ X ПП) 

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному 

відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття Приймальною комісією 

рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих 

Правил прийому або відповідно до них, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 

державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної 

(відбіркової) комісії Університету. Подані оригінали документів зберігаються в Університеті 

протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог 

для зарахування, змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто пред'являє 

Приймальній (відбірковій) комісії Університету свідоцтво про державну реєстрацію акта 

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

особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, 

крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в 

установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно до них, не виконали 

вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення (крім випадків, 

визначених у розділі XIII цих Умов), втрачають право в поточному році на зарахування 

(переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в 

установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно до них, виконали 

вимоги для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, підлягають 

зарахуванню. 

Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому, не виконали 

вимог для зарахування на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, втрачають право в поточному 

році на зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. Особи, які подали заяви в 

електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною 

комісією. 

 

7. Обсяги прийому на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти,  

на ступінь магістра  

 

Спеціальність Освітня програма 
Ліцензовані обсяги 

Денна Заочна 

Бакалавр 

Середня освіта (за предметними 
спеціальностями) 

Середня освіта (Біологія та  
здоров'я людини) 

45 25 

Середня освіта (за предметними 
спеціальностями) 

Середня освіта (Хімія) 25 15 



Середня освіта (за предметними 
спеціальностями) 

Середня освіта (Географія) 30 15 

Середня освіта (за предметними 
спеціальностями) 

Середня освіта (Географія) (за кошти фізичних або 
юридичних осіб) 

20 10 

Біологія Біологія та лабораторна діагностика 50 48 

Біологія Біохімія 22   

Екологія Екологія 25   

Хімія Хімія 23 9 

Хімія Хімія (за кошти фізичних або юридичних осіб) 5 3 

Науки про Землю Науки про Землю 10 6 

Науки про Землю 
Науки про Землю (за кошти фізичних або 
юридичних осіб) 

3 6 

Географія Географія 10 6 

Географія Географія (за кошти фізичних або юридичних осіб) 8 6 

Агрономія Агрономія 13 12 

Лісове господарство Лісове господарство 10 2 

Лісове господарство 
Лісове господарство (за кошти фізичних або 
юридичних осіб) 

15 18 

Магістр 

Середня освіта 
Середня освіта (біологія та  
здоров'я людини) 

10 10 

Середня освіта Середня освіта (географія) 30 0 

Середня освіта Середня освіта (природничі науки) 30 50 

Біологія Біологія 20 20 

Біологія Біохімія 10 0 

Екологія Екологія 18 0 

Хімія Хімія 35 0 

Науки про Землю Науки про Землю 10 0 

Географія Географія 15 0 

Агрономія Агрономія 10 7 

Лісове господарство Лісове господарство 15 15 

 

8. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

на основі повної загальної середньої освіти (додаток 4 до ПП) 

 

 

Спеціальність Спеціалізація Освітня програма 

Перелік 

конкурсних 

предметів 

(вступних 

іспитів, 

творчих 

конкурсів) 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Вага 

атестату 

про  

повну 

загальну 

освіту 

Вага бала 

успішне 

закінчення 

підготовчих 

курсів 

цього ВНЗ 

Код Назва Код Назва Назва Назва Коефіцієнт Коефіцієнт Коефіцієнт 

014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.05 

Середня 

освіта 

(Біологія 

та  

здоров'я 

людини) 

Середня освіта 

(Біологія та  

здоров'я людини) 

1. Українська 

мова і 

література 

0,20 

0,1 0,05 2. Біологія 0,40 

3. Хімія 0,25 

3. 

Математика 
0,25 

014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.06 

Середня 

освіта 

(Хімія) 

Середня освіта 

(Хімія) 

1. Українська 

мова і 

література 

0,2 

0,1 0.05 2. Хімія 0,25 

3. 

Математика 
0,4 

3. Біологія 0,4 

014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.07 

Середня 

освіта 

(Географія) 

Середня освіта 

(Географія) 

1. Українська 

мова і 

література 

0,3 0,1   



2. Географія 0,3 

3. Іноземна 

мова 
0,3 

3. 

Математика 
0,3 

014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.07 

Середня 

освіта 

(Географія) 

(за кошти 

фізичних 

або 

юридичних 

осіб) 

Середня освіта 

(Географія) (за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб) 

1. Українська 

мова і 

література 

0,3 

0,1   2. Географія 0,3 

3. Історія 

України 
0,3 

3. Біологія 0,3 

091 Біологія     

Біологія та 

лабораторна 

діагностика 

1. Українська 

мова і 

література 

0,2 

0,1 0,05 2. Біологія 0,4 

3. Хімія 0,25 

3. Іноземна 

мова 
0,25 

091 Біологія     Біохімія 

1. Українська 

мова і 

література 

0,2 

0,1 0,05 2. Біологія 0,4 

3. Хімія 0,25 

3. Іноземна 

мова 
0,25 

101 Екологія     Екологія 

1. Українська 

мова та 

література 

0,20 

0,10 0,05 2. Біологія 0,40 

3. Хімія 0,25 

3. Географія  0,25 

102 Хімія     Хімія  

1. Українська 

мова і 

література 

0,2 

0,1   
2. Хімія 0,3 

3. 

Математика 
0,4 

3. Іноземна 

мова 
0,4 

102 Хімія     

Хімія (за кошти 

фізичних або 

юридичних осіб) 

1. Українська 

мова і 

література 

0,2 

0,1   2. Біологія 0,4 

3. Хімія 0,3 

3. 

Математика 
0,3 

103 
Науки про 

Землю 
    Науки про Землю 

1. Українська 

мова і 

література 

0,3 

0,1   2.Математика 0,3 

3. Фізика 0,3 

3. Географія 0,3 

103 
Науки про 

Землю 
    

Науки про Землю (за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб) 

1. Українська 

мова і 

література 

0,3 

0,1   
2. 

Математика 
0,3 

3. Географія 0,3 

3. Фізика 0,3 



106 Географія     Географія  

1. Українська 

мова і 

література 

0,3 

0,1   
2. Географія 0,3 

3. Іноземна 

мова 
0,3 

3. 

Математика 
0,3 

106 Географія     

Географія (за кошти 

фізичних або 

юридичних осіб) 

1. Українська 

мова і 

література 

0,3 

0,1   2. Географія 0,3 

3. Історія 

України 
0,3 

3. Біологія 0,3 

201 Агрономія     Агрономія 

1. Українська 

мова і 

література 

0,20 

0,10 0,05 2. Біологія 0,40 

3. Хімія 0,25 

3. 

Математика 
0,25 

205 
Лісове 

господарство  
    Лісове господарство 

1. Українська 

мова та 

література 

0,2 

0,1 0,05 
2. 

Математика 
0,25 

3. Хімія 0,4 

3. Біологія 0,4 

205 
Лісове 

господарство  
    

Лісове господарство 

(за кошти фізичних 

або юридичних осіб) 

1. Українська 

мова та 

література 

0,2 

0,1 0,05 2. Географія 0,4 

3. Біологія 0,25 

3. Хімія 0,25 

 

 

9. Перелік фахових випробувань для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для 

здобуття ступеня бакалавра (старші курси) (додаток 2 до ПП) 

Споріднені галузі знань, 

спеціальності, спеціалізації / 

 Інші галузі знань, 

спеціальності, спеціалізації 

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальність Спеціалізація 
Освітня 

програма 

Фахове 

випробування 
Курс 

Назва Код Код Назва Код Назва Назва Назва Назва 

Усі спеціальності   014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.06 
Середня освіта 

(Хімія) 

Середня освіта 

(Хімія) 

Фаховий іспит 

(Хімія) 

1,2,3 

курс 

Усі спеціальності   014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.07 
Середня освіта 

(Географія) 

Середня освіта 

(Географія) 

Фаховий іспит 

(Географія)  

2,3 

курс 

Усі спеціальності   102 Хімія     Хімія 
Фаховий іспит 

(Хімія) 

2,3 

курс 

Усі спеціальності   103 
Науки про 

Землю 
    Географія 

Фаховий іспит 

(Географія)  

2,3 

курс 

Усі спеціальності   106 Географія     Географія 
Фаховий іспит 

(Географія)  

2,3 

курс 

Аграрні науки та 

продовольство 
20 201 Агрономія     Агрономія 

Фаховий іспит 

(Агрохімія і 

грунтознавство)  

2 

курс 



Усі спеціальності   014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

    
Середня освіта 

(Біологія) 

Фаховий іспит 

(Комплексний 

іспит з біології) 

3 

курс 

Усі спеціальності   101 Екологія     Екологія 
Фаховий іспит 

(Біологія) 

3 

курс 

Усі спеціальності   091 Біологія     Біологія 
Фаховий іспит 

(Біологія) 

1 

курс 

Усі спеціальності   091 Біологія     
Лабораторна 

діагностика 

Фаховий іспит 

(Біологія) 

1 

курс 

 

10. Перелік фахових і додаткових фахових випробувань для вступників на основі базової чи 

повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра, додаток 3 до ПП 
Споріднені галузі знань, 

спеціальності, спеціалізації / 

 Інші галузі знань, спеціальності, 

спеціалізації 

ОР бакалавра, 

ОКР бакалавра 

Спеціальність Спеціалізація 
Освітня 

програма 

Фахове 

випробування, 

іспит з іноземної 

мови 

Назва Код Код Назва Код Назва Назва Назва 

Біологія 

Середня освіта 

(Біологія та здоров'я 

людини) 

6.040102 

014.05 
014  

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.05 

Середня освіта 

(Біологія та  

здоров'я 

людини) 

Середня освіта 

(Біологія та  

здоров'я 

людини) 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(Біологія з 

методикою 

викладання) 

Інші спеціальності   014  

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.05 

Середня освіта 

(Біологія та  

здоров'я 

людини) 

Середня освіта 

(Біологія та  

здоров'я 

людини) 

Додатковий 

фаховий іспит 

(Основи біології); 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(Біологія з 

методикою 

викладання) 

Середня освіта 

(Природничі науки) 
014.15 014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.15 

Середня освіта 

(Природничі 

науки) 

Середня освіта 

(Природничі 

науки) 

Іспит з іноземної 

мови; 

Фаховий іспит 

(Комплексний іспит 

з природознавства) 

Інші спеціальності   014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.15 

Середня освіта 

(Природничі 

науки) 

Середня освіта 

(Природничі 

науки) 

Додатковий 

фаховий іспит 

(Основи 

природознавства); 

Іспит з іноземної 

мови; 

Фаховий іспит 

(Комплексний іспит 

з природознавства) 

Географія 

Середня освіта 

(Географія) 

6.040104 

014.07 
014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.07 
Середня освіта 

(Географія) 

Середня освіта 

(Географія) 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(географія з 

методикою 

викладання) 

Інші спеціальності   014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.07 
Середня освіта 

(Географія) 

Середня освіта 

(Географія) 

Додатковий 

фаховий іспит 

(географія); 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(географія з 

методикою 

викладання) 

Біологія 
6.040102 

091 
091 Біологія     Біохімія 

Іспит з англійської 

мови;  Фаховий 

іспит (комплексний 

іспит з біохімії) 

Інші спеціальності   091 Біологія     Біохімія 

Додатковий 

фаховий іспит 

(основи біології 



(біохімія)); 

Іспит з англійської 

мови;  

Фаховий іспит 

(комплексний іспит 

з біохімії) 

Біологія 
6.040102 

091 
091 Біологія     Біологія 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(комплексний іспит 

з біології) 

Інші спеціальності   091 Біологія     Біологія 

Додатковий 

фаховий іспит 

(Основи біології); 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(Комплексний іспит 

з біології) 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

Екологія 

6.040106 

 

 

101 

101 Екологія     Екологія 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(Комплексний іспит 

з екології) 

Інші спеціальності   101 Екологія     Екологія 

Додатковий 

фаховий іспит 

(Основи екології); 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(Комплексний іспит 

з екології) 

Хімія 
6.040101 

102 
102 Хімія     Хімія 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(комплексний іспит 

з хімії) 

Інші спеціальності   102 Хімія     Хімія 

Додатковий 

фаховий іспит 

(основи хімії); 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(комплексний іспит 

з хімії) 

Геологія 

Географія 

Гідрометеорологія 

Науки про Землю 

6.040103 

6.040104 

6.040105 

103 

103 
Науки про 

Землю 
    

Науки про 

Землю 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(Комплексний іспит 

з фізичної 

географії) 

Інші спеціальності   103 
Науки про 

Землю 
    

Науки про 

Землю 

Додатковий 

фаховий іспит 

(географія); 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(Комплексний іспит 

з фізичної 

географії) 

Географія 
6.040104 

106 
106 Географія     Географія 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(комплексний іспит 

з географії) 

Інші спеціальності   106 Географія     Географія 

Додатковий 

фаховий іспит 

(географія); 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 



(комплексний іспит 

з географії) 

Агрономія 
6.090101 

201 
201 Агрономія     Агрономія 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит ( 

агрохімія і 

грунтознавство) 

Інші спеціальності   201 Агрономія     Агрономія 

Додатковий 

фаховий іспит 

(основи агрономії); 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(агрохімія і 

грунтознавство) 

Лісове і садово - 

паркове господарство 

Лісове господарство 

Садово - паркове 

господарство 

Лісозаготівля 

6.090103 

205 

206 

6.090104 

205 
Лісове 

господарство 
    

Лісове 

господарство 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(комплексний іспит 

з технології 

лісогосподарського 

виробництва ) 

Інші спеціальності   205 
Лісове 

господарство 
    

Лісове 

господарство 

Додатковий 

фаховий іспит 

(комплексний іспит 

з лісознавства ); 

Іспит з іноземної 

мови;  

Фаховий іспит 

(комплексний іспит 

з технології 

лісогосподарського 

виробництва) 

 

11. Перелік фахових випробувань для вступників на основі базової чи повної вищої освіти 

для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (друга вища освіта),  

додаток 7 до ПП 

Спеціальність Спеціалізація Освітня програма 
Назва вступного 

випробування 
Курс 

Форма 

навчання 

014  

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.06 Середня освіта (Хімія) Середня освіта (Хімія) Хімія 
2 

курс 

Денна, 

заочна 

014  

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.06 Середня освіта (Хімія) Середня освіта (Хімія) Хімія 
3 

курс 
Денна 

014  

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.07 
Середня освіта 

(Географія) 

Середня освіта 

(Географія) 
Географія 

2 

курс 

Денна, 

заочна 

014  

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.07 
Середня освіта 

(Географія) 

Середня освіта 

(Географія) 
Географія 

3 

курс 

Денна, 

заочна 

101 Екологія     Екологія Біологія 
2 

курс 
Денна 

101 Екологія     Екологія Біологія 
3 

курс 
Денна 

102 Хімія     Хімія Хімія 
2 

курс 

Денна, 

заочна 

102 Хімія     Хімія Хімія 
3 

курс 

Денна, 

заочна 

103 
Науки про 

Землю 
    Науки про Землю Географія 

2 

курс 

Денна, 

заочна 

103 
Науки про 

Землю 
    Науки про Землю Географія 

3 

курс 

Денна, 

заочна 

106 Географія     Географія  Географія 
2 

курс 

Денна, 

заочна 

106 Географія     Географія  Географія 
3 

курс 

Денна, 

заочна 



201 Агрономія     Агрономія Біологія 
2 

курс 

Денна, 

заочна 

201 Агрономія     Агрономія Біологія 
3 

курс 

Денна, 

заочна 

205 
Лісове 

господарство 
    Лісове господарство Географія 

2 

курс 

Денна, 

заочна 

205 
Лісове 

господарство 
    Лісове господарство Географія  

3 

курс 

Денна, 

заочна 

 

12. Вартість оплати за навчання* 

Напрям підготовки, 

спеціальність 

Бакалавр. 

Вартість 1 року навчання, грн. 

Магістр. 

Вартість 1 року навчання, грн. 

Денна Заочна Денна Заочна 

Середня освіта (біологія) 12 400 8 500 15 800 10 900 

Середня освіта (географія) 11 900 8 200 15 600 - 

Середня освіта 

(Природничі науки) 
11 900 8 200 15 800 10 900 

Біологія (Біологія) 12 400 8 500 15 800 10 900 

Біологія (біохімія) 12 400 - 15 800 - 

Екологія 11 200 - 15 100  

Хімія 11 900 8 200 15 600 - 

Науки про Землю 11 900 8 200 15 600 - 

Географія 11 900 8 200 15 600  

Агрономія 11 900 8 200 15 100 10 100 

Лісове господарство 11 900 8 200 15 100 10 100 

* ціни за 2018 р. 

 


