
 



 
 

Зміни до Правил прийому до Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя в 2017 році розроблені відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України № 637 від 24.04.2017 р. «Про внесення Змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року за № 646/30514, 
наказу Міністерства освіти і науки України № 91-л від 10.05.2017 р. «Про 
переоформлення ліцензії», наказу Міністерства освіти і науки України № 86-л від 
24.04.2017 р., (протокол 49/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і 
науки України від 21.04.2017 р.), наказу Міністерства освіти і науки України № 95-л 
від 15.05.2017 р., (протокол 51/1, 51/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства 
освіти і науки України від 12.05.2017 р.), наказу Міністерства освіти і науки України 
№ 111-л від 26.05.2017 р., (протокол 53/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства 
освіти і науки України від 25.05.2017 р.) 

Внести до Правил прийому до Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя в 2017 році наступні зміни: 

1) у розділі І:  
у пункті 1:  
абзац дев’ятнадцятий після слів та цифр «квотою-3» доповнити словами 

«квотою для іноземців»;  
в абзаці двадцять третьому слово «електронних» виключити;  
у пункті 5:  
абзац сьомий доповнити реченням «Для здобуття ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю особи можуть прийматися на другий або старші курси (перший курс, 
у тому числі зі скороченим терміном навчання)»;  

у пункті 8:  
абзац перший виключити;  
в абзаці другому слова та цифри «10 січня» замінити словами та цифрами «20 

червня», слова «та погодження державним замовником мінімальних та 
максимальних обсягів державного замовлення» виключити;  

абзац третій викласти в такій редакції:  
«Відкриті та закриті конкурсні пропозиції для здобуття вищої освіти, які 

оголошуються на сайті вищого навчального закладу (з спеціальностей 122 
Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології до 31 травня 2017 
року), не пізніше 15 червня 2017 року вносяться до Єдиної бази, а відповідні 
загальні обсяги державного замовлення - впродовж двох днів після їх отримання. 
Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються в 
тижневий строк після погодження з державним замовником та вносяться 
приймальною комісією до Єдиної бази до 20 червня 2017 року.»;  

2) у розділі ІІІ:  
абзац третій пункту 1 доповнити такими словами «(з урахуванням додаткового 

вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний 
рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю);»;  

у пункті 3:  
абзац п’ятий викласти в такій редакції:  
«визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої 



 
 
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім 
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними 
положеннями про проходження військової служби громадянами України;»;  

абзац сьомий викласти в такій редакції:  
«які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього 

незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через 
наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку 
захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 
1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 
1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу 
одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 
1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 
1707/29837, або копії такого документа);»;  

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:  
«яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання 

якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому 
незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) 
умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії 
медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о 
«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 
1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 
1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 
регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру 
оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 
регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);».  

У зв’язку з цим абзаци восьмий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами 
дев’ятим – п’ятнадцятим;  

абзац десятий після слів «(на період її проведення)» доповнити словами 
«,територія населених пунктів на лінії зіткнення»;  

після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого 
змісту:  

«громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту 
за кордоном».  

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – п’ятнадцятий вважати відповідно 
абзацами тринадцятим – шістнадцятим;  



 
 

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:  
«Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому цього 

пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами 
вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 
року.»;  

після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами п’ятнадцятим, 
шістнадцятим такого змісту:  

«Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у 
конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 
або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з 
яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного 
оцінювання 2017 року.  

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у 
конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 
року або вступних іспитів.».  

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий, шістнадцятий вважати відповідно 
абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим;  

в абзаці сімнадцятому слово «дев’ятому» замінити словом «десятому»;  
в абзаці вісімнадцятому слово «десятому» замінити словом «одинадцятому»;  
3) у розділі ІV: 
У пункті 2: 
В абзаці четвертому після слів «освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста» 

добавити «, ступеня магістр»; 
після абзацу четвертого доповнити новими абзацом п’ятим такого змісту: 
«Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра за 

заочною формою навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та 
освітнього ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного 
проходження додаткового фахового випробування (співбесіди) з урахуванням 
середнього бала додатку до відповідного диплома відповідно додатку 3 (Центр 
перепідготовки та післядипломної освіти).»; 

у пункті 5: 
в абзаці третьому слово «сьомому» замінити словом «восьмому»;  
в абзаці четвертому слово «десятому» замінити словом «одинадцятому»;  
абзац п’ятий викласти в такій редакції:  
«діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, 
захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які 
добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) 
проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську 
діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії 
або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної 
операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у 
складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для 



 
 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули 
(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних 
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були 
включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; 
осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної 
цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були 
включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, 
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань 
антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною 
гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими 
формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців 
(резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної 
гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, 
Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового 
та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення 
антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького 
складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових 
формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей 
працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення 
проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли 
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення 
проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її 
проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії 
чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;»; 

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:  
«діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції;».  
У зв’язку з цим абзаци шостий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами 

сьомим – двадцятим;  
після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:  
«діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 



 
 
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»;».  

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – двадцятий вважати відповідно абзацами 
дванадцятим - двадцять першим;  

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого 
змісту:  

«особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Умов;».  
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцять перший вважати відповідно 

абзацами п’ятнадцятим - двадцять другим;  
абзац п’ятнадцятий після слів «загальної середньої освіти» доповнити словами 

«незалежно від форми вступних випробувань»;  
в абзаці дев’ятнадцятому слово «десятому» замінити словом «дванадцятому»;  
в абзаці двадцятому слово «одинадцятому» замінити словом «тринадцятому»;  
після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом двадцять першим такого 

змісту:  
«Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до 

участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на 
основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання 2017 року.».  

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший, двадцять другий вважати відповідно 
абзацами двадцять другим, двадцять третім;  

в абзаці двадцять другому слово «дванадцятому» замінити словом 
«п’ятнадцятому»;  

4) розділі V: 
доповнити новими пунктом сьомим такого змісту: 
7. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, які проводить 

Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем 
магістра (Центр перепідготовки та післядипломної освіти, заочна форма навчання) 
(на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
здобутими за іншою спеціальністю) проводиться в такі терміни: 

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 21 серпня 2017 року 
Закінчення прийому заяв та документів 23 серпня 2017 року 
Терміни проведення фахових вступних 
випробувань 25–27 серпня 2017 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників із зазначенням рекомендованих до 
зарахування на місця за кошти фізичних чи 
юридичних осіб 

Не пізніше 18 години 
27 серпня 2017 року 

Закінчення терміну вибору вступниками місця 
навчання згідно з рейтинговим списком на місця за 
кошти фізичних чи юридичних осіб (виконання 
вимог до зарахування) 

О 15годині 
30 серпня 2017 року 

Терміни зарахування вступників за кошти не пізніше 31 серпня 2017 року 



 
 
фізичних чи юридичних осіб 

4) у розділі VI:  
в абзаці першому пункту 1 слова «в документі, що посвідчує особу, в 

документі» виключити, після слів «громадянстві вступника» доповнити словом «в 
атестаті»;  

у пункті 5:  
абзац третій після слів «для військовозобов'язаних» доповнити словами «(крім 

випадків, передбачених законодавством)»;  
в абзаці сьомому слова «тринадцятого, чотирнадцятого» замінити словами 

«сімнадцятого, вісімнадцятого»;  
5) у розділі VII:  
абзац восьмий пункту 5.1 після цифр «2017» доповнити словом та цифрами 

«або 2016»;  
пункт 11 після слів «вступних випробувань» доповнити словами «та інших 

конкурсних показників»;  
6) у розділі IX: 
у пункті 1 слова «та пред’явити військовий квиток або приписне свідоцтво 

(для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків» 
виключити; 

пункт 3 доповнити наступним абзацом: 
«Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність 
на іншу в межах одного вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних 
предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом 
перенесення заяви).»; 

7) пункт 2 розділу X викласти у такій редакції:  
«2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до 
зарахування на навчання за державним замовленням або яким було не надано 
рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням і які при 
подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі виключно на місця 
державного та регіонального замовлення», приймається за заявою вступника у 
довільній формі, що подається до приймальної комісії Університету та долучається 
до його особової справи.»;  

8) у розділі XI:  
пункт 1 викласти у такій редакції:  
«1. Університет самостійно надає рекомендації для адресного розміщення 

державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в 
межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до Університету за 
відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу 
VIIІ Умов прийому та Правил Прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 
розділу Х Умов прийому та Правил прийому.»; 

у пункті 3:  
в абзаці другому слово «сьомим» замінити словом «восьмим»;  
в абзаці третьому слова «восьмим-десятим» замінити словами «дев'ятим-



 
 
дванадцятим»;  

в абзаці четвертому слово «одинадцятим» замінити словом «тринадцятого»;  
9) в абзаці другому пункту 5 розділу XII слово «дванадцятого» замінити 

словом «тринадцятим»; 
10) у пункті 18 розділ XIІI словосполучення «української (російської) мови – 

для подальшого навчання англійською мовою чи екзамен з англійської мови – при 
подальшому навчанні українською мовою» замінити на «мови навчання». 

11) додаток 1 викласти у такій редації: 
 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та 
нормативні терміни навчання 

Бакалавр 

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані 
обсяги 

Нормативні 
терміни 

навчання 

Ш
иф

р 
га

лу
зі

 

Найменування Код Найменування спеціальності, 
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Факультет інженерії машин, споруд та технологій 
131 Прикладна механіка 150 30 4 р 4 р денна 

заочна 13 Механічна 
інженерія 133 Галузеве машинобудування 150 50 4 р 4 р денна 

заочна 

18 Виробництво та 
технології 181 Харчові технології 90 40 4 р 4 р денна 

заочна 

19 Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 110 40 4 р 4 р денна 

заочна 

274 Автомобільний транспорт 95 30 4 р 4 р денна 
заочна 

27 Транспорт 
275.03 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 50 - 4 р -  

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії 
14 Електрична 

інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 145 80 4 р 4 р денна 

заочна 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 250 50 4 р 4 р денна 

заочна 
15 

Автоматизація 
та 
приладобудуван
ня 152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 30 30 4 р 4 р денна 
заочна 

16 Хімічна та 
біоінженерія 163 Біомедична інженерія 65 20 4 р 4 р  

17 Електроніка та 
телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 80 20 4 р 4 р денна 

заочна 

Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії 
121 Інженерія програмного 

забезпечення 120 30 4 р 4 р денна 
заочна 

122 Комп’ютерні науки  170 80 4 р 4 р денна 
заочна 

123 Комп’ютерна інженерія 130 70 4 р 4 р денна 
заочна 

125 Кібербезпека 25 – 4 р -  

12 Інформаційні 
технології 

126 Інформаційні системи та технології 50 – 4 р -  
Факультет економіки та менеджменту 

05 Соціальні та 051 Економіка 36 14 4 р 4 р денна 
заочна 



 
 

поведінкові 
науки 053 Психологія 30 20 4 р 4 р денна 

заочна 

071 Облік і оподаткування 45 45 4 р 4 р денна 
заочна 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 60 50 4 р 4 р денна 

заочна 

073 Менеджмент 70 40 4 р 4 р денна 
заочна 

281 Публічне управління та 
адміністрування 25 25 4 р 4 р  

075 Маркетинг 50 50 4 р 4 р денна 
заочна 

07 Управління та 
адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 50 - 4 р -  

Магістр 

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані 
обсяги 

Нормативні 
терміни 

навчання 
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га
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зі
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Факультет інженерії машин, споруд та технологій  
131 Прикладна механіка 70 25 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 
133 Галузеве машинобудування 60 35 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 13 Механічна 
інженерія 

133 Галузеве машинобудування 
(освітньо-професійна програма) 20 - 1р 9м -  

18 Виробництво та 
технології 181 Харчові технології 25 5 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 50 25 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 
19 Архітектура та 

будівництво 192 
Будівництво та цивільна 
інженерія (освітньо-професійна 
програма) 

15 - 1р 9м -  

27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 45 5 1р 4м 1р 4м денна 
заочна 

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії  

14 Електрична 
інженерія 141 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

60 50 1р 4м 1р 4м денна 
заочна 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології  110 30 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 25 25 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 15 Автоматизація та 
приладобудування 

153 Мікро- та нано системна техніка 10 - 1р 4м -  

16 Хімічна та 
біоінженерія 163 Біомедична інженерія 30 5 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 

17 Електроніка та 
телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 25 - 1р 4м - денна 

заочна 
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії  

121 Інженерія програмного 
забезпечення 85 10 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 
122 Комп’ютерні науки 65 10 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 

12 Інформаційні 
технології 

122 Комп’ютерні науки 15 - 1р 9м -  



 
 

(освітньо-професійна програма) 
123 Комп’ютерна інженерія 85 10 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 
124 Системний аналіз 35 15 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 
125 Кібербезпека 30 20 1р 4м 1р 4м  
126 Інформаційні системи та 

технології 25 - 1р 4м -  
Факультет економіки та менеджменту  

051 Економіка 16 14 1р 4м 1р 4м денна 
заочна 05 Соціальні та 

поведінкові науки 053 Психологія 15 10 1р 4м 1р 4м денна 
заочна 

071 Облік і оподаткування 15 15 1р 4м 1р 4м денна 
заочна 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 15 14 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 
073 Менеджмент 30 20 1р 4м 1р 4м денна 

заочна 

073 
Менеджмент (спеціалізація 
«Управління інноваційною 
діяльністю» 

20 - 1р 4м - денна 
заочна 

075 Маркетинг 25 20 1р 4м 1р 4м денна 
заочна 

07 Управління та 
адміністрування 

281 Публічне управління та 
адміністрування 30 20 1р 4м 1р 4м  

Центр перепідготовки та післядипломної освіти (заочна форма навчання) 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 053 Психологія - 5 - 1р 4м  
073 Менеджмент - 5 - 1р 4м  07 Управління та 

адміністрування 075 Маркетинг - 5 - 1р 4м  
121 Інженерія програмного 

забезпечення (перепідготовка) - 5 - 1р 4м  

122 Комп’ютерні науки 
(перепідготовка) - 10 - 1р 4м  12 Інформаційні 

технології 

123 Комп’ютерна інженерія 
(перепідготовка) - 5 - 1р 4м  

14 Електрична 
інженерія 141 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка (перепідготовка) 

- 15 - 1р 4м  

15 Автоматизація та 
приладобудування 151 

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 
(перепідготовка) 

- 10 - 1р 4м  

131 Прикладна механіка 
(перепідготовка) - 5 - 1р 4м  

13 Механічна 
інженерія 133 Галузеве машинобудування 

(перепідготовка) - 5 - 1р 4м  

19 Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та цивільна 

інженерія (перепідготовка) - 10 - 1р 4м  

 
12) додаток 2 доповнити наступними записами: 

Денна форма навчання  
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра 
Напрями підготовки ОКР 
бакалавра 

Назва Код Код Назва 

Вступне 
випробування Курс 

Т
ер

м
ін

 
на

вч
ан

ня
 

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 6.030502 економічна кібернетика фаховий іспит 3 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   



 
 

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 6.030504 економіка підприємства фаховий іспит 3 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 6.030507 маркетинг фаховий іспит 3 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 6.030508 фінанси і кредит фаховий іспит 3 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 6.030509 облік і аудит фаховий іспит 3 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

 

економіка підприємства              5.03050401 6.030601 менеджмент фаховий іспит 3 курс 2 р 

фінанси і кредит       5.03050801   (співбесіда)   

оціночна діяльність    5.03050802      

бухгалтерський облік   5.03050901      

товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001      

комерційна діяльність  5.03050702      

маркетингова діяльність           5.03050701      

прикладна статистика   5.03050601      

інформаційна діяльність підприємства         5.03050201      

 

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 051 економіка фаховий іспит 1 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 076 підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність фаховий іспит 1 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 075 маркетинг фаховий іспит 1 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 072 фінанси, банківська 
справа та страхування фаховий іспит 1 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 071 облік і оподаткування фаховий іспит 1 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

 

економіка підприємства              5.03050401 073 менеджмент фаховий іспит 1 курс 2 р 

фінанси і кредит       5.03050801   (співбесіда)   

оціночна діяльність    5.03050802      

бухгалтерський облік   5.03050901      

товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001      

комерційна діяльність  5.03050702      

маркетингова діяльність           5.03050701      

прикладна статистика   5.03050601      

інформаційна діяльність підприємства         5.03050201      

Заочна форма навчання  
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра 
Напрями підготовки ОКР 
бакалавра 

Назва Код Код Назва 

Вступне 
випробування Курс 

Т
ер

м
ін

 
на

вч
ан

ня
 

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 6.030502 економічна кібернетика фаховий іспит 3 курс 2 р 



 
 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 6.030507 маркетинг фаховий іспит 3 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 6.030508 фінанси і кредит фаховий іспит 3 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 6.030509 облік і аудит фаховий іспит 3 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

 

економіка підприємства              5.03050401 6.030601 менеджмент фаховий іспит 3 курс 2 р 

фінанси і кредит       5.03050801   (співбесіда)   

оціночна діяльність    5.03050802      

бухгалтерський облік   5.03050901      

товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001      

комерційна діяльність  5.03050702      

маркетингова діяльність           5.03050701      

прикладна статистика   5.03050601      

інформаційна діяльність підприємства         5.03050201      

 

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 051 економіка фаховий іспит 1 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 075 маркетинг фаховий іспит 1 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 072 фінанси, банківська 
справа та страхування фаховий іспит 1 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 071 облік і оподаткування фаховий іспит 1 курс 2 р 

організація виробництва            5.03060101   (співбесіда)   

 

економіка підприємства              5.03050401 073 менеджмент фаховий іспит 1 курс 2 р 

фінанси і кредит       5.03050801   (співбесіда)   

оціночна діяльність    5.03050802      

бухгалтерський облік   5.03050901      

товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001      

комерційна діяльність  5.03050702      

маркетингова діяльність           5.03050701      

прикладна статистика   5.03050601      

інформаційна діяльність підприємства         5.03050201      

 
13) додаток 3 викласти в такій редакії: 
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, освітній ступінь магістра для 

здобуття освітнього ступеня магістра 
Магістр (форма навчання: денна та заочна) 

Споріднені напрями освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр та 

спеціаліст 
Спеціальності ступеня магістр Фахове 

випробування 

Т
ер

м
ін

 
на

вч
ан

ня
 



 
 

Назва Код Код Назва 

Факультет інженерії машин, соруд та технологій 
прикладна механіка 6.050501 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

інженерна механіка 6.050502 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

зварювання 6.050504 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

будівництво 6.060101 192 будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

гідротехніка (водні ресурси) 6.060103 192 будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

автомобільний транспорт 6.070106 274 автомобільний транспорт  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

технології машинобудування 7.05050201 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

технології та устаткування зварювання 7.05050401 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

прикладна механіка (спеціаліст) 131 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

автомобільний транспорт 6.070106 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

автомобільний транспорт 6.070106 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

промислове і цивільне будівництво 7.06010101 192 будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

будівництво та цивільна інженерія 
(спеціаліст) 192 192 будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

автомобілі та автомобільне 
господарство 7.07010601 274 автомобільний транспорт  Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

автомобільний транспорт (спеціаліст) 274 274 автомобільний транспорт  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

машинобудування 6.050503 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

харчові технології та інженерія  6.051701 181 харчові технології Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

металорізальні верстати та системи 7.05050301 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

машини та обладнання 
сільськогосподарського виробництва 7.05050312 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

обладнання переробних і харчових 
виробництв 7.05050313 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

галузеве машинобудування 
(спеціаліст) 133 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

технології зберігання, консервування 
та переробки молока  7.05170108 181 харчові технології Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

технології зберігання, консервування 
та переробки плодів і овочів 7.05170107 181 харчові технології Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

харчові технології (спеціаліст) 181 181 харчові технології Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

машинобудування 6.050503 133 галузеве машинобудування 
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

металорізальні верстати та системи 7.05050301 133 галузеве машинобудування 
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

машини та обладнання 
сільськогосподарського виробництва 7.05050312 133 галузеве машинобудування 

(освітньо-наукова програма) 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
9м 

обладнання переробних і харчових 
виробництв 7.05050313 133 галузеве машинобудування 

(освітньо-наукова програма) 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
9м 

галузеве машинобудування 
(спеціаліст) 133 133 галузеве машинобудування 

(освітньо-наукова програма) 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
9м 

будівництво 6.060101 192 будівництво та цивільна інженерія 
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

гідротехніка (водні ресурси) 6.060103 192 будівництво та цивільна інженерія 
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

промислове і цивільне будівництво 7.06010101 192 будівництво та цивільна інженерія 
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

будівництво та цивільна інженерія 
(спеціаліст) 192 192 будівництво та цивільна інженерія 

(освітньо-наукова програма) 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
9м 

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії 



 
 
енергетика та електротехнічні системи 
в агропромисловому комплексі 

6.100101 141 електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

електротехніка та електротехнології 6.050701 141 електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

електромеханіка 6.050702 141 електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

електротехнічні системи 
електроспоживання 7.05070103 141 електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

світлотехніка і джерела світла 7.05070105 141 електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

енергетичний менеджмент 7.05070108 141 електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка (спеціаліст) 141 141 електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

системна інженерія 6.050201 151 
автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 6.050202 151 автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

автоматизоване управління 
технологічними процесами 7.05020201 151 автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

комп’ютерно-інтегровані технологічні 
процеси і виробництва 7.05020202 151 автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології  
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології (спеціаліст) 151 151 автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології  
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

радіотехніка 6.050901 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

біомедична інженерія 6.051402 163 біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

радіоелектронні апарати 6.050902 163 біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

телекомунікації 6.050903 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

мережі та системи поштового зв’язку 6.050904 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

метрологія та інформаційно-
вимірювальні технології 

6.051001 152 метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

метрологія, стандартизація та 
сертифікація 

6.051002 152 метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

оптотехніка 6.051004 152 метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

приладобудування 6.051003 152 метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

апаратура радіозв’язку, радіомовлення 
і телебачення 7.05090102 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

телекомунікації та радіотехніка 
(спеціаліст) 172 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

біотехнічні та медичні апарати і 
системи 7.05090204 163 біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

біомедична інженерія (спеціаліст) 163 163 біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

радіоелектронні пристрої, системи та 
комплекси 7.05090103 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

прилади і системи точної механіки 7.05100302 152 метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

інформаційні технології в 
приладобудуванні 7.05100306 152 метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка (спеціаліст) 152 152 метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

радіотехніка 6.050901 152 метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

апаратура радіозв’язку, радіомовлення 
і телебачення 7.05090102 152 метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

телекомунікації та радіотехніка 
(спеціаліст) 172 152 метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

мікро- та наносистемна техніка 
(спеціаліст) 153 152 метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 



 
 
мікро- та наносистемна техніка 
(спеціаліст) 153 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

метрологія та інформаційно-
вимірювальні технології 

6.051001 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

метрологія, стандартизація та 
сертифікація 

6.051002 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

оптотехніка 6.051004 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

приладобудування 6.051003 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

прилади і системи точної механіки 7.05100302 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

інформаційні технології в 
приладобудуванні 7.05100306 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка (спеціаліст) 152 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

радіотехніка 6.050901 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

апаратура радіозв’язку, радіомовлення 
і телебачення 7.05090102 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

телекомунікації та радіотехніка 
(спеціаліст) 172 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

 
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії 

комп’ютерні науки 6.050101 122 комп’ютерні науки  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

комп’ютерні науки 6.050101 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

комп’ютерні науки 6.050101 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

комп’ютерні науки 6.050101 121 інженерія програмного 
забезпечення 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

комп’ютерна інженерія 6.050102 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

комп’ютерна інженерія 6.050102 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

комп’ютерна інженерія 6.050102 122 комп’ютерні науки  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

комп’ютерна інженерія 6.050102 121 інженерія програмного 
забезпечення 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

програмна інженерія 6.050103 121 інженерія програмного 
забезпечення 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

програмна інженерія 6.050103 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

програмна інженерія 6.050103 122 комп’ютерні науки  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

програмна інженерія 6.050103 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

безпека інформаційних і 
комунікаційних систем 6.170101 122 комп’ютерні науки  Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

інформатика 6.040302 122 комп’ютерні науки  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

безпека інформаційних і 
комунікаційних систем 6.170101 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

безпека інформаційних і 
комунікаційних систем 6.170101 121 інженерія програмного 

забезпечення 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

системний аналіз 6.040303 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

системний аналіз (спеціаліст) 124 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

безпека інформаційних і 
комунікаційних систем 6.170101 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

інші спеціальності 
 

124 системний аналіз 
Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

інформаційні управляючі системи та 
технології 7.05010101 122 комп’ютерні науки  Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 



 
 
комп’ютерні науки та інформаційні 
технології (спеціаліст) 122 122 комп’ютерні науки  Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

комп’ютерні системи та мережі 7.05010201 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

комп’ютерна інженерія (спеціаліст) 123 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

інженерія програмного забезпечення 7.05010302 121 інженерія програмного 
забезпечення 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

інженерія програмного забезпечення 
(спеціаліст) 121 121 інженерія програмного 

забезпечення 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

комп’ютерні науки 6.050101 126 інформаційні системи та 
технології 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

комп’ютерна інженерія 6.050102 126 інформаційні системи та 
технології 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

програмна інженерія 6.050103 126 інформаційні системи та 
технології 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

безпека інформаційних і 
комунікаційних систем 6.170101 126 інформаційні системи та 

технології 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

комп’ютерні науки 6.050101 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

комп’ютерна інженерія 6.050102 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

програмна інженерія 6.050103 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

безпека інформаційних і 
комунікаційних систем 6.170101 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

кібербезпека (спеціаліст) 125 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

кібербезпека (спеціаліст) 125 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

інформаційні управляючі системи та 
технології 7.05010101 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

комп’ютерні науки та інформаційні 
технології (спеціаліст) 122 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

комп’ютерні системи та мережі 7.05010201 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

комп’ютерна інженерія (спеціаліст) 123 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

інженерія програмного забезпечення 7.05010302 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

інженерія програмного забезпечення 
(спеціаліст) 121 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

комп’ютерні науки 6.050101 122 комп’ютерні науки  
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

комп’ютерна інженерія 6.050102 122 комп’ютерні науки  
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

програмна інженерія 6.050103 122 комп’ютерні науки  
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

безпека інформаційних і 
комунікаційних систем 6.170101 122 комп’ютерні науки  

(освітньо-наукова програма) 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
9м 

кібербезпека (спеціаліст) 125 122 комп’ютерні науки  
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

інформаційні управляючі системи та 
технології 7.05010101 122 комп’ютерні науки  

(освітньо-наукова програма) 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
9м 

комп’ютерні науки та інформаційні 
технології (спеціаліст) 122 122 комп’ютерні науки  

(освітньо-наукова програма) 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
9м 

комп’ютерні системи та мережі 7.05010201 122 комп’ютерні науки  
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

комп’ютерна інженерія (спеціаліст) 123 122 комп’ютерні науки  
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

інженерія програмного забезпечення 7.05010302 122 комп’ютерні науки  
(освітньо-наукова програма) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
9м 

інженерія програмного забезпечення 
(спеціаліст) 121 122 комп’ютерні науки  

(освітньо-наукова програма) 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
9м 

Факультет економіки та менеджменту 
економічна теорія 6.030501 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

економічна кібернетика 6.030502 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 



 
 
міжнародна економіка 6.030503 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

економіка підприємства 6.030504 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

прикладна статистика 6.030506 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

маркетинг 6.030507 075 маркетинг Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

фінанси і кредит 6.030508 072 фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

облік і аудит 6.030509 071 облік і оподаткування Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

економічна кібернетика 7.03050201 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

економіка (спеціаліст) 051 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

маркетинг 7.03050701 075 маркетинг  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

маркетинг (спеціаліст) 075 075 маркетинг  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

фінанси і кредит 7.03050801 072 фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

фінанси, банківська справа та 
страхування (спеціаліст) 072 072 фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

облік і аудит 7.03050901 071 облік і оподаткування Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

облік і оподаткування (спеціаліст) 071 071 облік і оподаткування Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

психологія 6.030102 053 психологія  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

практична психологія 6.030103 053 психологія  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

менеджмент 6.030601 073 менеджмент Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

менеджмент 
6.030601 

073 
Менеджмент (спеціалізація 
«Управління інноваційною 
діяльністю» 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

менеджмент організацій і 
адміністрування 

7.03060101 
073 

Менеджмент (спеціалізація 
«Управління інноваційною 
діяльністю» 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

менеджмент інноваційної діяльності 
7.03060102 

073 
Менеджмент (спеціалізація 
«Управління інноваційною 
діяльністю» 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

менеджмент (спеціаліст) 073 073 
Менеджмент (спеціалізація 
«Управління інноваційною 
діяльністю» 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

інші спеціальності 
 

073 
Менеджмент (спеціалізація 
«Управління інноваційною 
діяльністю» 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

менеджмент 6.030601 074 публічне управління та 
адміністрування 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

публічне управління та 
адміністрування (спеціаліст) 074 074 публічне управління та 

адміністрування 
Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

інші спеціальності  074 публічне управління та 
адміністрування 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

психологія 7.03010201 053 психологія  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

практична психологія 7.03010301 053 психологія  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

психологія (спеціаліст) 053 053 психологія  Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

менеджмент організацій і 
адміністрування 7.03060101 073 менеджмент Фаховий іспит (співбесіда); 

Іноземна мова 
1р 
4м 

менеджмент інноваційної діяльності 7.03060102 073 менеджмент Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

менеджмент (спеціаліст) 073 073 менеджмент Фаховий іспит (співбесіда); 
Іноземна мова 

1р 
4м 

Центр перепідготовки та післядипломної освіти (заочна форма навчання) 
інші спеціальності  053 Психологія 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 



 
 

інші спеціальності  073 Менеджмент 
Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

інші спеціальності  075 Маркетинг 
Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

інші спеціальності  121 Інженерія програмного 
забезпечення (перепідготовка) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

інші спеціальності  122 Комп’ютерні науки 
(перепідготовка) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

інші спеціальності  123 Комп’ютерна інженерія 
(перепідготовка) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

інші спеціальності  141 
Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 
(перепідготовка) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

інші спеціальності  151 
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 
(перепідготовка) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

інші спеціальності  131 Прикладна механіка 
(перепідготовка) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

інші спеціальності  133 Галузеве машинобудування 
(перепідготовка) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

інші спеціальності  192 Будівництво та цивільна інженерія 
(перепідготовка) 

Фаховий іспит (співбесіда); 
Додатковий фаховий іспит 
(співбесіда); Іноземна мова 

1р 
4м 

 
14) додаток 4 доповнити наступним записами: 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 
(вступних іспитів) 

Спеціальності підготовки 
ступеня бакалавра 

Код Назва 

Перелік конкурсних 
предметів 

(вступних іспитів) 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Вага 
атестату 

про 
повну 

загальну 
освіту, 

К4 

Вага 
балу 

за 
підго
товчі 
курси
, К5 

Мінімальна 
кількість 
балів для 

допуску до 
участі в 

конкурсі або 
зарахування 
на навчання 
за квотами 

Українська мова та література К1=0,25 100 
Математика К2=0,45 100 126 

Інформаційні 
системи та 
технології Іноземна мова або Фізика К3=0,2 

0,1 0 
100 

15) до додатку 7 внести наступні зміни: 
у розділі І:  
у пункті 3:  
в абзаці четвертому слова «напряму підготовки,» виключити;  
у розділі ІІ:  
абзац третій пункту 3 після слова «сертифіката» доповнити літерами «(ів)»;  
пункт 5 викласти в такій редакції:  
«5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує логін та пароль для 
доступу до особистого електронного кабінету.»;  

пункт 7 після слів «за державним» доповнити словами «або регіональним»;  
у розділі ІІІ:  
у пункті 5:  
абзац другий після слів «за державним» доповнити словами «або 

регіональним»;  



 
 

пункт 6 після слова та цифри «пункту 1» доповнити словом та цифрою «або 3;  
пункт 7 після слова та цифри «пункту 1» доповнити словом та цифрою  

«або 3»; 
пункті 8 після слова та цифри «пункту 1» доповнити словом та цифрою  

«або 3». 
16) у додатках 2, 4 код «074» замінити на код «281»; 
17) у додатках 2, 4, 9 словосполучення «комп’ютерні науки та інформаційні 

технології» замінити на «комп’ютерні науки». 
 
Зміни до Правил прийому розглянуто і схвалено на засіданні приймальної комісії 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, протокол № 19 від 
02 червня 2017 року. 

 
 

 


