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Додаток № 10 до Правил прийому
до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2018 році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 409 щодо внесення змін до Умов
прийому на навчання до ЗВО України в 2018 році, а також на підставі рішень Приймальної комісії університету від
30.01.2018 (протокол 4), від 28.02.2018 (протокол 8), від 04.04.2018 (протокол 10), від 27.04.2018 (протокол 12), від
25.06.2018 (протокол 18), внести такі зміни до Правил прийому до університету в 2018 році :
1. У пункті 1.1 друге речення виключити.
2. У пункті 3.2 абзац третій замінити двома новими абзацами такого змісту :
«Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням на перший курс зі скороченим терміном
навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності,
зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (див. додаток 6 до цих Правил прийому).
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
можуть зараховуватись на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс зі скороченим терміном
навчання або на другий чи старші курси з нормативним терміном навчання на вакантні ліцензійні місця.».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
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3. У пункті 4.4 :
змінити назву етапу вступної кампанії «Реєстрація електронних кабінетів» на «Реєстрація для складання ЄВІ»;
для етапу вступної кампанії «Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань» встановити такі терміни:
«14 – 31 травня, 27 липня – 2 серпня 2018 року».
4. У пункті 4.5:
змінити назву етапу вступної кампанії «Реєстрація електронних кабінетів» на «Реєстрація для складання ЄВІ / ЄФВВ»;
рядок таблиці, що відповідає етапу вступної кампанії «Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань»
вилучити.
5. Пункт 5.1 викласти в такій редакції :
«5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання 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 в університеті
та/або квотою-1, квотою для іноземців відповідно до цих Правил прийому;
- для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил 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 документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій
їх виготовлення;
- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що
підтверджено довідкою Приймальної комісії університету.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) 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.».
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6. Пункт 5.2 викласти в такій редакції :
«5.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки у паперовій формі.
Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного
та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні
пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб не обмежується.
7. У пункті 5.3 :
у першому абзаці фразу «пунктах 5.1, 5.2» замінити на фразу «пункті 5.1»;
абзац другий вилучити.
8. У пункті 5.6 :
абзац сьомий вилучити;
у зв’язку з цим абзаци восьмий-дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим-восьмим.
9. У пункті 5.7 :
абзац п’ятий після слів «єдиного фахового вступного випробування» доповнити словами «/ єдиного вступного іспиту»;
абзац шостий викласти в такій редакції:
«документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами
вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для
здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за
спеціальностями 031 «Релігієзнавство», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка»,
052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 081 «Право», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» та 293 «Міжнародне право»
(за наявності).».
10.У пункті 5.8 :
після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);»;
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у зв’язку з цим абзаци третій-одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-дванадцятим;
абзац п’ятий після слів «єдиного фахового вступного випробування» доповнити словами «/ єдиного вступного іспиту»;
абзац шостий вилучити;
у зв’язку з цим абзаци сьомий-дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим-одинадцятим.
11. У першому реченні пункту 5.10 фразу «державного замовлення, передбачених у пункті 9.1 цих Правил прийому»
замінити фразою «за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 15 серпня».
12. У пункті 5.13 друге речення виключити.
13. У пункті 5.15 :
абзац перший викласти в такій редакції:
«5.15. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована університетом на підставі рішення Приймальної комісії
до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі та не пізніше як за день до закінчення
подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних
до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява
вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви Приймальна
комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з
такою самою пріоритетністю.»;
абзац другий виключити;
у зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.
14. Пункт 5.17 викласти в такій редакції :
«5.17. Відповідно до рішення Вченої ради університету від 24 квітня 2018 року (протокол № 5) та Постанови Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові
ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 14
лютого 2018 року № 76), визнаються дипломи про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, видані
випускникам закладів вищої духовної освіти до 1 вересня 2018 року, та дозволяється вступ на основі цих дипломів до
університету на навчання для здобуття ступеня магістра на загальних засадах.».
15. У пункті 6.1 :
друге і третє речення абзацу третього замінити такими реченнями:
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«У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 року. Оцінки з англійської,
німецької, французької та іспанської мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року.»;
у кінці абзацу четвертого після слова «вступ» додати фразу «(за умови успішного проходження додаткової фахової
співбесіди для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю)» та після
цього доповнити абзац четвертий реченням «Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються
лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року.»;
у кінці абзацу п’ятого після слова «вступ» додати фразу «(за умови успішного проходження додаткової фахової
співбесіди для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю)».
16. У пункті 6.4 :
в абзаці першому після слів «ОУ – бал за успішне закінчення» додати слова «у рік вступу»;
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«Призерам та переможцям чемпіонатів Європи чи Світу, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту)
при вступі на навчання за спеціальностями 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт»
останній доданок (К5*ОУ) встановлюється рівним 10 (навіть, якщо К5 = 0), а якщо конкурсний бал вступника при цьому
перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.»;
у зв’язку з цим абзаци шостий-тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-чотирнадцятим.
17. У пункті 7.2 в абзаці другому слова «особи, визнані інвалідами війни» замінити словами «особи з інвалідністю
внаслідок війни».
18. У пункті 7.3 в абзаці четвертому перше речення викласти в такій редакції: «Особи цих категорій беруть участь у
конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2108 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з
англійської, німецької, французької, іспанської мов та 2016 – 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх
вибором).».
19. У пункті 7.6 абзац перший після слів «з відповідних предметів» доповнити словами та цифрами «у 2018 році».
20. У пункті 7.9 в абзаці п’ятому слово «інвалідами» замінити словами «особами з інвалідністю».
21. У пункті 8.3 :
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
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«пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);»;
абзац шостий викласти в такій редакції:
«ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1 (тільки на основі повної загальної середньої
освіти); ознака підстав для зарахування за результатами вступних випробувань в університеті при вступі для здобуття
ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», для зарахування за результатами вступного
іспиту з іноземної мови університеті при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 031 «Релігієзнавство»,
032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія»,
054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії», 292 «Міжнародні економічні відносини»;»;
доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).».
22. У пункті 8.6 :
перше речення абзацу першого після слів «Міжнародне право» доповнити словами «за конкурсними пропозиціями на
основі здобутого ступеня бакалавра»;
абзац третій вилучити.
23. Пункт 9.2 викласти в такій редакції :
«9.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки,
визначені в пунктах 4.2-4.6 цих Правил прийому, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального
замовлення (крім випадків, визначених у розділі ХІІ цих Правил прийому), втрачають право в поточному році на зарахування
(переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.».
24. У пункті 10.4 в абзаці першому слова «, одна з яких» виключити.
25. У пункті 10.5 в абзаці першому слова «, крім двох денних,» виключити.
26. У пункті 11.1 фразу «та вступникам для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293
«Міжнародне право»» виключити.
27. У пункті 12.2 абзац другий після слів «вилучені з наказу про зарахування» доповнити словами «(наказ про
зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи)».
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28. Пункт 12.3 викласти в такій редакції :
«12.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку,
наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.».
29. У пункті 12.4 абзац перший викласти в такій редакції :
«12.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 12.2 і 12.3 цих Правил прийому, місце(я), може проводитись
додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому
конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були
допущені до участі в конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з
конкурсних пропозицій університету за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на
іншу конкурсну пропозицію.».
30. У додатку 1 :
виключити інформацію щодо спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»;
додати таку інформацію :
Спеціальності (спеціалізації)
(освітні програми)

Галузі знань
Шифр

Найменування

Код

Освітній ступінь

Назва

Нормативні
терміни
навчання
Денна
форма
навчання

Ліцензовані
обсяги

Вартість
одного року
навчання, грн.

Заочна
Денна
Заочна
Денна
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання

Заочна
форма
навчання

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ
01

Освіта

014

Середня освіта (біологія)

магістр

1,5

1,5

0

31

22500

13570

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

12

Інформаційні
технології

121
122

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Інженерія програмного забезпечення
(Менеджмент проектів та інженерія
програмного забезпечення)
Комп’ютерні науки (комп’ютерна
графіка та мультимедіа)
Телекомунікації та радіотехніка
(біотехнічні та медичні апарати та
системи)

7

магістр

2

-

10

-

22000

-

магістр

1,5

1,5

47

0

22000

18500

магістр

1,5

1,5

65

15

19400

15100

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

01

Освіта

01

Освіта

07

Управління та
адміністрування

011

017

072

Освітні, педагогічні науки
(інклюзивна освіта)
Освітні, педагогічні науки
(інклюзивна освіта, психологія
дошкільного та шкільного віку)

бакалавр

4

-

60

-

15000

-

магістр

1,5

1,5

15

25

19700

16500

4

100

30

15200

9500

4

170

100

17500

10500

1,5

80

50

19800

17800

-

45

-

17500

-

-

30

-

13500

-

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Фізична культура і спорт
бакалавр
4
(фітнес та рекреація)
ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ОБЛІКУ
Фінанси, банківська справа та страбакалавр
4
хування (кібербезпека у фінансах)
Фінанси, банківська справа та страхування (управління проектами з
магістр
1,5
економіки та безпеки підприємства)
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

06

Журналістика

061

04

Богослов’я

041

Журналістика (видавнича справа та
бакалавр
2
медіаредагування)
ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Богослов’я
магістр
1,5

31. У додатку 3 додати таку інформацію :
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності освітнього
рівня бакалавра (спеціалізації)
(освітні програми)
Код

Назва

Курс, Ліцензований
Джерело
обсяг
Вступні
термін
фінансувипробування навчанДенна Заочна вання
ня
форма форма

Вартість першого
року навчання,
грн.
Денна Заочна
форма форма

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
Обслуговування програмних систем і
комплексів
Обслуговування систем баз даних і
знань
Обслуговування комп’ютерних систем i
мереж
Розробка програмного забезпечення

5.05010101
5.05010102

014.04

Середня освіта
(математика)

Фаховий іспит

5.05010201
5.05010301

8

2 курс,
З роки

23

23

ДЗ, ПЛ

17000

11000

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Видавнича справа та редагування

5.03030301

061

Журналістика (видавнича
справа та медіаредагування)

Фаховий іспит

1 курс,
2 роки

45

-

ДЗ, ПЛ

17500

-

32. У додатку 4 додати таку інформацію :
Напрями підготовки ступеня бакалавра
Назва

Вступні
випробування

Код

Код

Спеціальності (спеціалізації)
ступеня магістра
Назва

Ліцензований обсяг
Термін
навчання Денна форма Заочна форма
(в роках)
навчання
навчання

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ
Біологія

6.040102

Всі інші напрями підготовки

Фаховий іспит,
Іноземна мова
Співбесіда,
Фаховий іспит,
Іноземна мова

014.05

Середня освіта (біологія)

1,5

6

34

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
Програмна інженерія

6.050103

Всі інші напрями підготовки
Інформатика

6.040302

Комп’ютерні науки

6.050101

Радіотехніка

121

Інженерія програмного забезпечення
(менеджмент проектів та інженерія
програмного забезпечення)

1,5

25

5

122

Комп’ютерні науки (комп’ютерна графіка
та мультимедіа)

1,5

47

0

172

Телекомунікації та радіотехніка
(біотехнічні та медичні апарати та
системи)

1,5

65

25

15

25

Фаховий іспит,
Іноземна мова
Співбесіда,
Фаховий іспит,
Іноземна мова

Всі інші напрями підготовки
6.050901

Радіоелектронні апарати

6.050902

Телекомунікації

6.050903

Мережі та системи поштового зв’язку

6.050904

Всі інші напрями підготовки

Фаховий іспит,
Іноземна мова
Співбесіда,
Фаховий іспит,
Іноземна мова

Фаховий іспит,
Іноземна мова
Співбесіда,
Фаховий іспит,
Іноземна мова

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Всі напрями підготовки

Співбесіда,
Фаховий іспит,
Іноземна мова

011

Освітні, педагогічні науки ( інклюзивна
освіта, психологія дошкільного та
шкільного віку )

9

1,5

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ОБЛІКУ
Фінанси і кредит
Всі інші напрями підготовки

6.030508

Фаховий іспит,
Іноземна мова
Співбесіда,
Фаховий іспит,
Іноземна мова

072

Фінанси, банківська справа та страхування
(управління проектами з економіки та
безпеки підприємства)

1,5

80

50

1,5

30

-

ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Богослов’я
Теологія
Всі інші напрями підготовки
(спеціальності)

Фаховий іспит,
Іноземна мова
Співбесіда,
Фаховий іспит,
Іноземна мова

041

Богослов’я

33. У додатку 5 :
виключити творчий залік з журналістики з переліку обов’язкових вступних випробувань для відкритих конкурсних
пропозицій зі спеціальності 061 "Журналістика";
виключити інформацію щодо спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство».
34. У додатку 7 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів
вищої освіти України в 2018 році викласти в новій редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від
23 квітня 2018 року № 409.

Відповідальний секретар приймальної комісії

Т. І. Звоздецький
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