Особливості вступу

до НЛТУ у 2022 р.

Особливості вступної кампанії 2022 року
 Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного
та регіонального замовлення. Перший і другий пріоритет.
 Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб до 20 заяв.
 Мінімальний конкурсний бал на бюджет, на всі рівні освіти,
на всі спеціальності – 125 балів.
 Мінімальний конкурсний бал на для вступу на контракт (бюджет)
на спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування – 140 балів.
 Фахові іспити для вступу до магістратури або індивідуальні усні
співбесіди (ІУС) можуть проводитися дистанційно.
За успішне закінчення Підготовчих курсів Університету можна отримати
від 0 до 10 балів при вступі на спеціальності, яким надається особлива
підтримка (Додаток 6).
Оригінали документів приймаємо через інтернет
з Електронним цифровим підписом або
у паперовому вигляді. Поштою не дозволено.

Перелік спеціальностей,
яким надається особлива підтримка
(Додаток 6 до Правил прийому)


131 Прикладна механіка



133 Галузеве машинобудування



151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології



161 Хімічні технології та інженерія



183 Технології захисту навколишнього середовища



187 Деревообробні та меблеві технології



192 Будівництво та цивільна інженерія



205 Лісове господарство



206 Садово-паркове господарство

Мотиваційний лист (МЛ)
1. Подається разом із заявою у електронному кабінеті
вступника.

2. Потрібен для вступу на всі спеціальності не залежно від
джерела фінансування, рівня освіти, форми навчання. Заява
без МЛ буде відхилена, можливо навіть із втратою пріоритету.
3. За наявності у МЛ політичних, релігійних, аморальних та
інших схожих аспектів заяву буде відхилено.
4. Оцінювання МЛ не буде. Прийняли або відхилили.
5. Якщо виникне потреба рейтингування вступників за МЛ, то це
буде проводитися із врахуванням дати і часу подання заяви.

Основні терміни Вступної кампанії-2022
Прийом документів проводиться:
з 29 липня до 23 серпня 2022 р. – для осіб, які вступають на
основі сертифікатів Національного мультитесту (НМТ) / сертифікатів
ЗНО та для осіб які вступають на основі творчих конкурсів, які були
складені з 01 до 18 липня (держбюджет).
з 29 липня до 08 серпня 2022 р. – для осіб, які вступають на
основі творчого конкурсу запланованого з 09 до 16 серпня (контракт).
з 29 липня до 08 серпня 2022 р. – для осіб, які вступають на
основі індивідуальної усної співбесіди, що запланована з 09 до 16 серпня.
Реєстрація (подання документів) на індивідуальну усну
співбесіду до 15 серпня.

Основні терміни Вступної кампанії-2022
Вступ на спеціальності 022 Дизайн та 191 Архітектура та містобудування
Строки проведення Університетом творчих конкурсів

01–18 липня 2022 р.

(для вступників на місця державного замовлення)

Додаткова сесія творчих конкурсів

09–16 серпня 2022 р.

(для вступників, які вступають на місця за
кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Реєстрація на Творчий конкурс до

14 липня 2022р.

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів, що проводить
Університет (для вступників на місця державного замовлення)
(для вступників, які вступають на місця за
кошти фізичних та/або юридичних осіб)

15 серпня 2022р.

Реєстрація на Творчий конкурс

Реєстрація на Творчий конкурс
триває до 14 липня 2022 р.

Вступ на ОС Бакалавра
на основі ПЗСО

Спеціальності ННІ ЛСПГ
Спеціальність

Сертифікати ЗНО 2019-2021 рр.
Сертифікати НМТ 2022 р.

Умови вступу
бюджет

205 Лісове
господарство
206 Садово-паркове
господарство
191 Архітектура та
містобудування

Підготовчі
курси

контракт

1. Національний мультитест (НМТ)/ЗНО
(українська мова (0,35); математика (0,4);
історія України (0,25))

2. Мотиваційний лист
1. Національний мультитест (НМТ)/ЗНО
(українська мова (0,35); математика (0,4);
історія України (0,25))

2. Мотиваційний лист

1. Мотиваційний
лист

До 10-ти балів
до конкурсного
бала

1. Мотиваційний
лист

До 10-ти балів
до конкурсного
бала

1.Творчий конкурс (1,0)
2. Мотиваційний лист

_

Конкурсний бал (КБ) = К1·П1 + К2·П2 + К3·П3 + ОУ або КБ = ТК
П1, П2, П3 - оцінки предметів Національного мультитесту (НМТ) або ЗНО
з першого, другого і третього предметів;
 ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу Підготовчих курсів Університету для вступу до
нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, яким надається особлива
підтримка (Додаток 6).


Отриманий конкурсний бал множиться на
регіональний (РК), галузевий (ГК) та
сільський (СК) коефіцієнти:


• РК дорівнює 1,0 для конкурсних пропозицій Університету (у Львові);



• ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на
спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в
Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 –
в інших випадках;



• Скасовано СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які
здобули повну загальну середню освіту в закладах освіти, що знаходяться
на території сіл, у рік вступу.

Спеціальності ННІ ІМАКІТ
Спеціальність

Сертифікати ЗНО 2019-2021 рр.
Сертифікати НМТ 2022р.

Умови вступу
бюджет

131 Прикладна
механіка
133 Галузеве
машинобудування

Підготовчі
курси

1. Національний мультитест (НМТ)/ЗНО
(українська мова (0,3); математика (0,5);
історія України (0,2))

2. Мотиваційний лист
1. Національний мультитест (НМТ)/ЗНО
(українська мова (0,3); математика (0,5);
історія України (0,2))

2. Мотиваційний лист

151 Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології

1. Національний мультитест (НМТ)/ЗНО

205 Лісове
господарство
(Лісова інженерія)

1. Національний мультитест (НМТ)/ЗНО

(українська мова (0,3); математика (0,5);
історія України (0,2))

2. Мотиваційний лист
(українська мова (0,35); математика (0,4);
історія України (0,25))

2. Мотиваційний лист

контракт
1. Мотиваційний
лист

До 10-ти балів
до конкурсного
бала

1. Мотиваційний
лист

До 10-ти балів
до конкурсного
бала

1. Мотиваційний
лист

До 10-ти балів
до конкурсного
бала

1. Мотиваційний
лист

До 10-ти балів
до конкурсного
бала

Спеціальності ННІ ДКТД
Спеціальність
022 Дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
126 Інформаційні системи та технології

161 Хімічні технології та інженерія
183 Технології захисту навколишнього
середовища
187 Деревообробні та меблеві технології
192 Будівництво та цивільна інженерія

Сертифікати ЗНО 2019-2021 рр.
Сертифікати НМТ 2022р.
Умови вступу
бюджет

контракт

1. Творчий конкурс (1,0); 2. Мотиваційний лист
1. Національний мультитест(НМТ)
(українська мова (0,35); математика(0,25);
історія України(0,4))

2. Мотиваційний лист

1. Мотиваційний
лист

Підгот.
курси
-

1. Національний мультитест (НМТ)
(українська мова (0,3); математика (0,5); історія України (0,2))

2. Мотиваційний лист

1. Національний мультитест (НМТ)/ЗНО

-

(українська мова (0,3); математика (0,5); історія України (0,2))

2. Мотиваційний лист
1. Національний мультитест
(НМТ)/ЗНО (українська мова (0,3);
математика(0,5); історія України(0,2))

2. Мотиваційний лист
1. Національний мультитест (НМТ)
(укр. мова (0,3); математ.(0,5); іст. України(0,2))

2. Мотиваційний лист

1. Мотива- До 10-ти
балів до
ційний
конкурслист
ного бала

Сертифікати ЗНО 2019-2021 рр.
Сертифікати НМТ 2022р.

Спеціальності ННІ ЕЕМ
Спеціальність
101 Екологія
051 Економіка

071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
241 Готельно-ресторанна справа

Умови вступу
бюджет
1. Національний мультитест (НМТ)/ЗНО
(укр. мова (0,3); математика (0,35); історія України (0,35))

2. Мотиваційний лист

контракт
1. Мотиваційний
лист

1. Національний мультитест (НМТ)/ЗНО
(українська мова (0,35); математика (0,4); історія України (0,25))

2. Мотиваційний лист

1. Національний мультитест (НМТ)
(українська мова (0,35); математика (0,4); історія України (0,25))

2. Мотиваційний лист

1. Національний мультитест (НМТ)
(українська мова (0,4); математика (0,3); історія України (0,3))

242 Туризм

2. Мотиваційний лист

281 Публічне управління і
адміністрування

1. Національний мультитест (НМТ)
(українська мова (0,3); математика (0,4); історія України (0,3))

2. Мотиваційний лист

Вступ на ОС Бакалавра
на основі
ОКР Молодший спеціаліст

Спеціальності
ННІ ЛСПГ та ННІ ІМАКІТ
Спеціальність

Сертифікати ЗНО 2019-2021 рр.
Сертифікати НМТ 2022р.

Конкурсні предмети ЗНО/НМТ
бюджет
контракт

205 Лісове господарство
206 Садово-паркове
господарство
131 Прикладна механіка
133 Галузеве
машинобудування
151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

205 Лісове господарство
(Лісова інженерія)

1. Національний мультитест
(НМТ)/ЗНО (українська
мова(0,5); математика(0,5))

2. Мотиваційний лист

1. Національний мультитест
(НМТ)/ЗНО (українська мова (0,5);
предмет на вибір вступника(0,5))

2. Мотиваційний лист

Спеціальності ННІ ДКТД
Спеціальність

022 Дизайн

Сертифікати ЗНО 2019-2021 рр.
Сертифікати НМТ 2022р.

Конкурсні предмети ЗНО/НМТ

бюджет

контракт

1. Національний мультитест
(НМТ)/ЗНО (українська мова(0,5);
2. Творчий конкурс (0,5);
3. Мотиваційний лист

1. Національний мультитест
(НМТ)/ЗНО (українська
мова(0,5);
2. Творчий конкурс(0,5);
3. Мотиваційний лист

122 Комп'ютерні науки
126 Інформаційні системи та
технології
161 Хімічні технології та
інженерія
183 Технології захисту
навколишнього середовища

187 Деревообробні та
меблеві технології

1. Національний мультитест
(НМТ)/ЗНО (українська мова(0,5);
математика(0,5))

2. Мотиваційний лист

1. Національний мультитест
(НМТ)/ЗНО (українська мова (0,5);
предмет на вибір вступника(0,5))

2. Мотиваційний лист

Спеціальності ННІ ЕЕМ
Спеціальність

Сертифікати ЗНО 2019-2021 рр.
Сертифікати НМТ 2022р.

Конкурсні предмети ЗНО/НМТ
бюджет

контракт

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
101 Екологія

1. Національний мультитест
(НМТ)/ЗНО (українська
мова(0,5); математика(0,5))

2. Мотиваційний лист

1. Національний мультитест
(НМТ)/ЗНО (українська мова (0,5);
предмет на вибір вступника(0,5))

2. Мотиваційний лист

Формула КБ для вступу на основі
ОС Молодший бакалавр або ОКР Молодший спеціаліст
Конкурсний бал (КБ) = К1 · П1 + К2 · П2,
де П1 – оцінка першого предмету ЗНО / НМТ з української мови; К1 = 0,5;

П2 – оцінка другого предмету ЗНО / НМТ з математики (бюджет)
або з будь якого предмету (контракт) або оцінка творчого конкурсу
для вступників на спеціальність 022 Дизайн, К2 = 0,5.

З 10 червня до 20 червня реєстрація на додаткову сесію
Національного мультипредметного тесту НМТ (ЗНО),
яка відбудеться з 16 по 20 серпня 2022 року.

Кількість осіб з пільгами,
які вступили на бюджет у 2021 році
У 2021 році зараховано за державним замовленням:
- учасники бойових дій – 2 особи (2 у 2020 р.);
- дитина учасника бойових дій – 21 особу (16);
- дитина з багатодітної сім’ї – 5 осіб (1);
- дитина-сирота – 6 осіб (3);
- діти шахтарів – 1 особа (4);
- інваліди 2 групи – 5 осіб (1).
Загалом зараховано на бюджет 40 осіб з пільгами (33).
Особи пільгових категорій потрібно просити звернутися до Приймальної комісії
як найшвидше (бажано до 01 серпня 2022 р.).

Вступ на ОС Магістра

Основні терміни. Вступ до магістратури
Прийом документів проводиться:
з 16 серпня до 15 вересня 2022 р. – для осіб, які вступають на основі
результатів магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)
або тільки фахового іспиту в Університеті.

з 16 серпня до 23 серпня 2022 р. – для осіб, які вступають на
основі індивідуальної усної співбесіди, що запланована з 25 до 31 серпня.
Вступні іспити:
з 10 серпня до 17 серпня 2022 р. – основна сесія магістерського тесту
навчальної компетентності (МТНК) та магістерського комплексного тесту.
з 07 вересня до 10 вересня 2022 р. – додаткова сесія магістерського тесту
навчальної компетентності (МТНК) та магістерського комплексного тесту.
16-17 вересня 2022 р. – фаховий іспит для вступу до магістратури.

Спеціальності
ННІ ЛСПГ та ННІ ІМАКІТ
Спеціальність

Умови вступу
бюджет

контракт

1. Фаховий іспит
2. Мотиваційний
лист

1. Мотиваційний лист

191 Архітектура та містобудування

205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
205 Лісове господарство (Лісова інженерія)

Спеціальності ННІ ДКТД та ННІ ЕЕМ
Спеціальність

Умови вступу
бюджет

контракт

1. Фаховий іспит
2. Мотиваційний
лист

1. Мотиваційний
лист

022 Дизайн
122 Комп'ютерні науки
161 Хімічні технології та інженерія
187 Деревообробні та меблеві технології

101 Екологія
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
281 Публічне управління та адміністрування

1. Магістерський тест навчальної
компетентності (МТНК) (0,5)
2. Фаховий іспит (0,5)
3. Мотиваційний лист

З 27 червня до 18 липня 2022 р. проводитиметься реєстрація вступників
для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК), у дирекції ННІ ЕЕМ.

Замість МТНК можна скласти Індивідуальну усну співбесіду (ІУС) для осіб
пільгових категорій та осіб, які здобули ОКР Спеціаліст або ОС Магістр, і
бажають здобути другу вищу освіту.

Дякую за увагу
Консультації за тел.: (067) 370-23-12

