
ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  ВСТУПНИКІВ  НА  НАВЧАННЯ  ЗА  

ОКР  СПЕЦІАЛІСТА  І  МАГІСТРА 

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання: 

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання 

Початок прийому заяв і документів 6 липня 2015 року 

Закінчення прийому заяв і документів  20 липня 2015 року 

Строки проведення університетом 

вступних випробувань 
21 – 31 липня 2015 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
не пізніше 12.00 години 4 серпня 2015 

року 

Строк завершення вибору 

вступниками місця навчання: 

- за державним замовленням  

- за кошти фізичних чи 

юридичних осіб 

 

 

о 18.00 годині 8 серпня 2015 року 

о 13.00 годині 15 серпня 2015 року 

Терміни зарахування вступників: 

- за державним замовленням  

- за кошти фізичних чи 

юридичних осіб 

 

не пізніше 12.00 години 10 серпня 2015 р. 

після зарахування на місця державного 

замовлення відповідної спеціальності, 

але не пізніше 17 серпня 2015 року 

Перелік документів: 

 Заява про вступ встановленого зразка (абітурієнти подають особисто).  

 Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і 

додаток до нього та їх копії. 

 Копії 1-ї, 2-ї та 11-ї сторінок паспорта. Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в 

документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці 

розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо). 

 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

 Документи, що дають право на пільги при зарахуванні на навчання (для 

сиріт, інвалідів, чорнобильців, учасників бойових дій тощо). 

 Копії наукових публікацій, завірені печаткою деканату факультету / 

дирекції інституту. 

 4 фотокартки розміром 3x4 см. 

 3 конверти (1 – формату А5, 2 – звичайні з марками). 

 Папка на зав’язках для документів. 
 

Чіткі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються 

приймальною комісією університету або в установленому порядку. При поданні 

копій документів пред’явлення оригіналів документів обов’язкове!  

 

У 2015 році дозволяється вступ на будь-яку спеціальність ОКР спеціаліста та 

магістра на основі диплома бакалавра за будь-якою іншою спеціальністю, але в 

такому випадку вступник проходить додаткову співбесіду за програмою фахового 



іспиту з обраної спеціальності, за результатами якої він допускається або не 

допускається до складання вступного фахового випробування та подальшої участі 

в конкурсі. 

Конкурсний бал для осіб, які вступають на навчання за ОКР спеціаліста чи 

магістра, розраховується як сума результату вступного  фахового випробування, 

результатів тестування з іноземної мови (тільки для магістрів) та середнього бала 

додатка до диплома.  

Конкурсний бал для спеціалістів обчислюється за формулою  КБ = ФВ + СБ, 

а для  магістрів – за формулою  КБ = ФВ + 0,8 ІМ + СБ,  де КБ – конкурсний бал, 

ФВ –  результат вступного фахового  випробування, ІМ – результат екзамену з 

іноземної мови, СБ – середній бал додатка до диплома бакалавра (спеціаліста) у 

200-бальній шкалі, і вноситься до Єдиної бази. 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування 

на навчання поза конкурсом, отриманих на вступних випробуваннях, становить 

124 бали. 

Результат усного вступного випробування повідомляється абітурієнту 

безпосередньо після завершення його відповіді на питання екзаменаційного білета 

та обговорення цієї відповіді членами відповідної комісії. 

Результати тестування з іноземної мови оприлюднюються на сайті 

приймальної комісії ЧНУ, як правило, в день проведення вступного випробування 

або до 12.00 години наступного дня. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

Якщо абітурієнт одночасно вступає на денну та заочну форми навчання і має 

проходити вступні випробування, то, відповідно до Правил прийому до 

університету у 2015 році, кожне таке випробування він може проходити лише 

один раз і його результат автоматично зараховується на іншу форму навчання. 

Аналогічно, якщо абітурієнт одночасно вступає на навчання для здобуття ступеня 

магістра за різними спеціальностями, то вступний екзамен з певної іноземної 

мови він може складати лише один раз і його результат автоматично 

зараховується для участі у конкурсному відборі на інші спеціальності. При 

одночасному вступі на одну спеціальність за ОКР спеціаліста та магістра  

абітурієнти складають комплексний фаховий іспит спочатку на ОКР магістра, а 

потім на ОКР спеціаліста. Результат комплексного фахового іспиту на ОКР 

магістра автоматично зараховується на ОКР спеціаліста. За бажанням абітурієнта, 

він може складати комплексний фаховий іспит на ОКР спеціаліста, результат 

якого зараховується йому замість перенесеного результату магістерського іспиту. 

Фахові іспити на денну та заочну форми навчання відбуватимуться, як 

правило, у різні дні. 

Програми всіх вступних випробувань розміщено на веб-сайті приймальної 

комісії університету  у вкладці «Вступні іспити / Програми іспитів». 

 

Детальнішу інформацію про вступ до університету можна  отримати в 

приймальній комісії університету (адреса: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2,         

V корпус, 156 кабінет, телефони: (0372) 58-47-11, 52-56-69, e-mail: 

admission@chnu.edu.ua), на сайті приймальної комісії http://vstup.chnu.edu.ua 

або в деканатах факультетів / дирекціях інститутів.  

 

http://vstup.chnu.edu.ua/

