
Перепідготовка спеціалістів  

для придбання другої вищої освіти 
 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує прийом 

заяв на перепідготовку спеціалістів у 2015 році за заочною формою навчання для 

придбання другої вищої освіти  на базі повної вищої освіти за такими спеціальностями: 

 Англійська мова і література* 

 Німецька мова і література* 

 Французька мова і література* 

 Психологія* 

 Правознавство 

 Інформатика* 

До заяви вступник додає: 

 документ державного зразка про повну вищу освіту і додаток до нього та їхні копії; 

 копію паспорта (1-2 стор., реєстрація), паспорт вступник пред’являє особисто; 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

 4 фотокартки розміром 3х4; 

 2 конверти (1 звичайний з марками, 1 формату А5 без марок); 

 папку на зав’язках. 

Якщо відбулася зміна прізвища, додатково подаються відповідні документи. 

Прийом заяв і документів здійснюється з 2 червня до 25 вересня щоденно, крім 

вихідних і святкових днів, вступні іспити – 26 вересня. Навчання розпочнеться з 1 

жовтня, якщо сформуються відповідні групи (не менше 15 осіб). 

 

Терміни навчання, вступні випробування та вартість навчання 

Шифр Спеціальність 
Термін 

навчання 

 Вступний фаховий 

іспит (усний) 

Вартість одного 

року навчання, 

 грн.*** 

Заочна форма 

7.02030302 
Англійська мова і 

література* 
1-2,5

** з англійської мови 7700 

7.02030302 
Німецька мова і 

література* 
1-2,5

** з німецької мови 7700 

7.02030302 
Французька мова і 

література* 
1-2,5

** з французької мови 7700 

7.03010201 Психологія* 2 з основ психології 7700 

7.03040101 Правознавство 3 з  основ правознавства 8400 

7.04030201 Інформатика* 1** 
з інформатики та 

програмування 
7100 

*Спеціальності, за якими здійснюється перепідготовка спеціалістів з присвоєнням кваліфікації вчителя.  

**Однорічний термін навчання проходять особи, які мають повну вищу освіту зі спорідненої спеціальності. 

***Вартість навчання може змінитися. 
 

Програми вступних випробувань на перепідготовку спеціалістів для придбання 

другої вищої освіти можна знайти на сайті університету www.chnu.edu.ua у вкладинці 

«Вступ на навчання / Вступні іспити / Програми іспитів / Спеціаліст». 

 

За довідками звертатись за адресою: 

м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корп.5, каб.156; тел. 52-56-69; 58-47-11; 

адреса електронної пошти – admission@chnu.edu.ua 

http://www.chnu.edu.ua/
mailto:admission@chnu.edu.ua

