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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.

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.



Підготовчі курси 

Для підвищення шансів вступу на місця держбюджету, варто до 31 травня зареєструватися на підготовчі курси в

університеті, які дають змогу отримати до 10-и додаткових балів до конкурсного бала під час вступу на

спеціальності лісотехнічного профілю.

Основною метою підготовчих курсів

є отримання якісного рівня знань слухачами для успішного

складання тестових випробувань в Українському центрі

оцінювання якості освіти.

Для учнів випускових класів загальноосвітніх середніх шкіл, останніх

курсів професійно-технічних навчальних закладів, ліцеїв.

Слухачам підготовчих курсів, які поступають на природничо-

математичні та інженерно-технічні напрями підготовки:

•151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

•133 «Галузеве машинобудування»;

•131 «Прикладна механіка»;

•187 «Деревообробні та меблеві технології»;

•183 «Технології захисту навколишнього середовища»;

•161 «Хімічні технології та інженерія»;

•205 «Лісове господарство»;

•206 «Садово-паркове господарство»;

•192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Для зарахування на підготовчі курси потрібно подати такі документи:

1. копія паспорта (ID картки)

2. копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера

3. довідка з місця навчання



Вступна кампанія – 2022



Вступ на ОС “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

В 2022 році є можливість вступу на спеціальності лісотехнічного профілю на контракт (без ЗНО) тільки за

мотиваційним листом (зразок можна отримати у Приймальній комісії університету)



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

(для вступників, які вступають на місця за                                          09–16 серпня 2022 р.

кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Реєстрація на Творчий конкурс до  15 липня 2022 р.

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 15 серпня 2022р.

кошти фізичних та/або юридичних осіб)



Реєстрація на Творчий конкурс

Реєстрація на 

Творчий конкурс 

вже триває

http://pk.nltu.edu.ua/


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 (1,05 – для спеціальностей,

які є у Переліку тих яким надається особлива підтримка (Додаток 6)),

та 1,00 – в інших випадках.



Перелік спеціальностей,

яким надається особлива підтримка

 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

(Додаток 6 до Правил прийому)



Мотиваційний лист (МЛ)

 Подається разом із заявою у електронному кабінеті вступника.

 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.

 За наявності у МЛ політичних, релігійних, аморальних та схожих

аспектів заяву буде відхилено.

 Оцінювання МЛ не буде. Прийняли або відхилили.

 Якщо виникне потреба рейтингування вступників за МЛ, то це

буде проводитися із врахуванням дати і часу подання заяви.



Кількість осіб з пільгами,

які вступили на бюджет у 2021 р.

У 2021 році зараховано за державним замовленням:

- учасники бойових дій – 2 особи;(2 у 2020р.)

- 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)

Особам пільгових категорій потрібно звернутися 

до Приймальної комісії як найшвидше 

(до 1 липня 2022р.)



Переваги навчання в НЛТУ України
100% забезпеченість усіх студентів гуртожитком

безкоштовне навчання на курсах водіння для студентів, які навчаються на

спеціальностях: «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка» та суттєві

знижки для усіх інших студентів

безкоштовне відвідування спортивних секцій, заняття в тренажерних залах

безкоштовне користування послугами науково-технічної бібліотеки і читальних

залів, комп’ютерного класу

безкоштовні екскурсії Львовом
безкоштовні юридичні консультації

безкоштовні заняття з психологом

відпочинок на березі Чорного моря в спортивно-оздоровчому таборі “Лісотехнік” за пільговою

ціною (50% від вартості)

безкоштовне вивчення іноземної мови

безкоштовне стажування у провідних університетах Європи і світу



КАНАЛ 

«ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НЛТУ України»
У ТЕЛЕГРАМІ

Відтепер найкорисніша та найсвіжіша інформація у зручному форматі! 

Підписуйся та будь у курсі подій!                                                         

СПІЛЬНОТА

«ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НЛТУ України»
У ВАЙБЕР

#НЛТУ

Євробачення-2022: фронтмен гурту Kalush Orchestra —

Олег Псюк, випускник НЛТУ України

Новини НЛТУ України



Запрошуємо Вас на навчання

до  НЛТУ України 

Центр профорієнтаційної роботи

+380(67)714 64 34 

Консультація Приймальної комісії 

+380(67)370 23 12


