
Додаток 6 до Правил прийому до Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича в 2019 році 

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка 
 

Шифр 
галузі 

Найменування галузі 
знань 

Код 
спеціальності 

Назва спеціальності 

192 Будівництво та цивільна інженерія 19 Архітектура та 
будівництво   

 
Для таких спеціальностей передбачені наступні пільги і особливості вступу. згідно правил прийому до Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича в 2019 році. 
 

3.3. Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР 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). 

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для 
здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал (КБ) обчислюється за формулою: 

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, де П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та 
другого предметів; П3 – оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал 
документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці 
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в 
шкалу 100-200 (додаток 8), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів університету за шкалою від 
100 до 200 балів при вступі на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка 
(додаток 6). 

Вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для балів сертифіката(ів) (вступних іспитів, творчих конкурсів) з відповідних 
конкурсних предметів вказані в додатку 5 до цих Правил прийому, ваговий коефіцієнт К4 для середнього бала 
документа про повну загальну середню освіту становить 0.1, а ваговий коефіцієнт К5 дорівнює 0 для всіх конкурсних 



пропозицій. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1. 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 
 

Спеціальності ступеня бакалавра Мінімальна кількість 
Назва Код 

Фінансу-
вання 

Квота 
пільгових 
категорій 

 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів, 
творчих конкурсів) 

 

Вагові 
коефіці 
-єнти 

 

балів для допуску до 
участі в конкурсі або 
зарахування за квотами 

 

Будівництво та 
цивільна інженерія

192 Бюджет 
або 

10 
відсотків

1. Українська мова та література К1=0,25 100 
інженерія    2. Математика К2=0,4 100 
 
 

 
 

 
 

 
 

3. Іноземна мова або Фізика К3=0,25 100 
 
 

 
 

Лише  1. Українська мова та література К1=0,25 100 
 
 

 
 

 
 

 
 

2. Іноземна мова К2=0,4 100 
 
 

 
 

 
 

 
 

3. Фізика або Хімія К3=0,25 100 
 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий 
(ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК дорівнює 1,02 для всіх конкурсних пропозицій університету; 
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, 

спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6), та 1,00 в інших 
випадках; 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, 
що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій, зазначених у 
Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), та 1,00 в інших випадках. 

 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, 
які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

на основі повної загальної середньої освіти 
11.2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних 



та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності: 
особи, які зазначені в пункті 7.9 цих Правил прийому, незалежно від конкурсного бала; 
особи, які зазначені в пункті 7.10 цих Правил прийому, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від 

прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного 
замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 8.6 цих 
Правил прийому) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, 
яким надається особлива підтримка); 

особи, які зазначені в пункті 7.11 цих Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від 
прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким 
надається особлива підтримка); 

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому 
пунктом 8.6 цих Правил прийому (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається 
особлива підтримка) в разі, якщо їх конкурсний бал не менший за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений 
Приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення. 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб проводиться за відсутності непереведених осіб 
попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в 
рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій. 

Не допускається переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які відмовились від рекомендації на 
бюджетні місця, які були надані в порядку адресного розміщення бюджетних місць у поточному році, а також у разі 
невиконання вимог для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у терміни, встановлені в пунктах 
4.2-4.6 цих Правил прийому. 

 


