
Якщо Ви: 

 маєте вищу освіту (маєте диплом бакалавра, спеціаліста, магістра), чи 
 не менше одного року здобуваєте освітній ступінь бакалавра і виконуєте у повному обсязі 

навчальний план 

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

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

другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра (навчання тільки за контрактною 

формою). 

 Термін навчання при вступі на другий курс - 2 роки 10 місяців 
 Термін навчання при вступі на третій курс - 1 рік 10 місяців. 
 По завершенні навчання на першому (бакалаврському) рівні освіти Ви отримаєте диплом 

бакалавра за обраною вами спеціальністю. 

Інформація для вступників на старші курси у 2022 

році 

("друга вища освіта"): 

1.Які іспити необхідно здавати при вступі в Університет ("друга вища освіта"): 

 Вибрати спеціальність (додаток 7 до правил прийому) 

При вступі на старші курси також необхідно подавати мотиваційний лист. 

Мотиваційний лист необхідний усім вступникам. Його необхідно подавати у 

приймальну комісію не залежно від обраної вами спеціальності та форми навчання. 

Мотиваційний лист необхідно буде завантажувати при подачі заяв через кабінет 

вступника. Додатки до мотиваційного листа (грамоти, подяки, сертифікати і т.п.) - 

надсилаються на електронну пошту відбіркових комісій факультетів, на які ви будете 

подавати заяви. 

 Рекомендації до написання мотиваційного листа 

 Перелік електронних адрес (та телефонів) відбіркових комісій університету 

 Про електронний кабінет вступника (буде доступний для реєстрації із 1 липня 

2022 року) 

  

 Прийом заяв та документів розпочинається 29 липня і триватиме до 7 вересня. 

Також в університеті передбачені другий та третій етапи вступної кампанії. 

Терміни проведення вступної кампанії можна переглянути за посиланням.  

 Вступні випробування будуть проводитися у період із 8 серпня до 6 вересня за 

розкладом. Розклад можна переглянути за посиланням (пункт 6 таблиці) 

 Підготуватися до складання вступних іспитів можна шляхом опрацювання 

тестових завдань, що розміщені у нас на сайті 

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-7-1.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://vstup.edbo.gov.ua/files/Instrukciya_EK_PZSO_2021.pdf
https://vstup.edbo.gov.ua/files/Instrukciya_EK_PZSO_2021.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd-4/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd/
https://dist-vstup.pnu.edu.ua/823


Усю іншу, вичерпну інформацію, що стосується вступу до Прикарпатського 

університету ви можете переглянути за посиланням: 

Детальна інформація щодо вступу (необхідні документи, 
терміни вступної кампанії...) 

  

Вартість навчання (вартість навчання представлена за 2021 рік, вартість для 
вступників 2022 року буде подана пізніше) 

Телефони відбіркових комісій факультетів 

Написати листа у приймальну комісію 

Наші контакти 

Знайти нас на карті 

 

https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/08/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8_408.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/08/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8_408.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://admission.pnu.edu.ua/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/@48.9086014,24.698755,2368m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1z0J_QoNCY0JrQkNCg0J_QkNCi0KHQrNCa0JjQmSDQndCQ0KbQhtCe0J3QkNCb0KzQndCY0Jkg0KPQndCG0JLQldCg0KHQmNCi0JXQoiDQhtCcLiDQki4g0KHQotCV0KTQkNCd0JjQmtCQ!3m4!1s0x4730c13f11e65933:0x872f96ec91343943!8m2!3d48.915205!4d24.701191?hl=uk

