
На основі диплома молодшого спеціаліста (МС), фахового молодшого бакалавра (ФМБ) Ви можете 

вступити на навчання на старші курси  освітнього рівня бакалавра (перший освітній рівень, ОР 

бакалавра) в залежності від наявності вакантних місць на 2-му чи 3-му курсі (змінюються щороку), чи 

в залежності від наявної акредитованої освітньої програми за скороченим терміном навчання: 

 вступ на вакантні місця на 2-ий курс (термін навчання 2 роки 10 місяців), тільки контрактні 

місця; 
 вступ на вакантні місця на 3-ий курс (термін навчання 1 рік 10 місяців), тільки контрактні місця; 
 вступ на 1-ий курс за скорченим терміном навчання (термін навчання 1 рік 10 місяців), наявні 

місця державного замовлення. 

Після успішного завершення навчання ви отримаєте диплом бакалавра за обраною спеціальністю. 

Інформація для вступників на старші курси 2022 року 

(на основі диплома молодшого спеціаліста (МС), фахового молодшого бакалавра 

(ФМБ)) 

Увага!!! Нововведення! 

 Подання заяв для вступу на старші курси на основі диплома МС, ФМБ,  у 2022 

році відбувається через електронний кабінет вступника. 

 У терміни із 1 по 29 липня електронний кабінет вступника необхідно створити і 

заповнити, а у період із 29 липня до 23 серпня - у кабінеті з’явиться можливість 

подавати заяви до ПНУ для вступників на місця державного замовлення і до 7 

вересня для вступників на контракт. Якщо у Вас виникнуть труднощі із 

створенням чи заповнення кабінету вступника - Ви можете звернутися до 

Приймальної комісії Університету і ми Вам допоможемо. 

 Електронний кабінети вступника на основі диплома молодшого спеціаліста 

створюється на сайті vstup.edbo.gov.ua із 1 липня. 

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

2022 року) 

У 2022 році замість ЗНО введений національний мультипредметний тест (НМТ). Для 

вступників до Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (ПНУ) на основі 

дипломів МС чи ФМБ на старші курси можуть бути використані два шляхи вступу. 

Перший - на основі сертифікатів ЗНО 2019-2021 років. Другий - за результатами 

національного мультипредметного тесту. 

 Переглянути спеціальності, на які можна вступити на навчання до ПНУ у 2022 

році на основі диплома МС чи ФМБ 

 Вичерпна інформація про НМТ: графік, новації, роз'яснення 

Для вступу на старші курси до університету необхідно представити два 

результати: 

або ЗНО 2019-2021 років.  

https://vstup.edbo.gov.ua/files/Instrukciya_EK_PZSO_2021.pdf
https://vstup.edbo.gov.ua/files/Instrukciya_EK_PZSO_2021.pdf
https://testportal.gov.ua/vstupni-na-bakalavrat/
https://testportal.gov.ua/vstupni-na-bakalavrat/
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-2-1.pdf
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-2-1.pdf
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%b7%d0%bd%d0%be-2021-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97/


 Якщо ви вступаєте на 2-ий чи 3-й курс на контракт то: 1. Українська 

мова/Українська мова і література; 2. Будь який предмет ЗНО (на ваш вибір) 

 Якщо ви вступаєте на перший курс за скороченою програмою: 

o на місця державного замовлення: 1.  Українська мова/Українська мова і 

література; 2. Математика. 

o на контракті місця: 1. Українська мова/Українська мова і література; 2. Будь 

який предмет ЗНО (на ваш вибір) 

 або 2 предмети НМТ 2022 року: 

 Якщо ви вступаєте на 2-ий чи 3-й курс на контракт то: 1. Українська мова; 2. 

Будь який предмет НМТ (історія України або математика) 

 Якщо ви вступаєте на перший курс за скороченою програмою: 

o на місця державного замовлення: 1.  Українська мова; 2. Математика. 

o на контракті місця: 1. Українська мова; 2. Будь який предмет НМТ (історія 

України або математика) 

Також усі вступники подають 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 

Детальна інформація щодо вступу (необхідні документи, 
терміни вступної кампанії, допомога для створення 
електронного кабінету, вартість навчання...) 

 

1. Які сертифікати ЗНО чи предмети НМТ необхідні для вступу в 
Університет: 

 Вибрати спеціальність (додаток 2 до правил прийому) 
 Вичерпна інформація про НМТ: графік, новації, роз'яснення 

 Вартість навчання (для вступників 2021 року) 

 Телефони відбіркових комісій факультетів 
 Написати листа у приймальну комісію 

 Наші контакти 
 Знайти нас на карті 

 

https://testportal.gov.ua/vstupni-na-bakalavrat/
https://testportal.gov.ua/vstupni-na-bakalavrat/
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://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%bc/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%bc/
https://admission.pnu.edu.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%bc/
https://testportal.gov.ua/vstupni-na-bakalavrat/
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-2-1.pdf
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%b7%d0%bd%d0%be-2021-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97/
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/06/%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.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

