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Провадження освітньої діяльності у Чернігівському національному технологічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства
освіти і науки (серія АЕ №270561, отримано 05.06.2013 р.).
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Чернігівського
національного технологічного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня
2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387, зі змінами згідно наказу Міністерства освіти
і науки України від 07 травня 2014 року № 553 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 травня 2014 року за № 531/25308.
І. Загальні положення
1.1. Чернігівський національний технологічний університет оголошує
прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньокваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу(див. додаток 1), у тому числі у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі університету, а
саме, в Коледжі економіки і технологій. Правила прийому до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету представлені окремим додатком до Правил прийому університету.
1.2. До Чернігівського національного технологічного університету
приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства,
які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути
вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні
на законних підставах мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів
Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.
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Прийом до Чернігівського національного технологічного університету
на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від
джерел фінансування.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.
2.4. Чернігівський національний технологічний університет приймає
на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій)
курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови
вступу на споріднений напрям підготовки.
Перелік напрямів підготовки, на які оголошується такий набір, і курс,
на який здійснюється зарахування, вказано в додатку 3.
Зазначені категорії осіб зараховуються до Чернігівського національного технологічного університету за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI цих Правил.
2.5. Чернігівський національний технологічний університет приймає
на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки у
межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у Чернігівському національному
технологічному університеті здійснюється:
 за рахунок видатків державного та місцевого бюджетів — за державним
замовленням;
 за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
 за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на
конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин
здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту
за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив
можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше
кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
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ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи приймальної комісії Чернігівського національного
технологічного університету:
 понеділок – п’ятниця: з 9-00 до 17-00;
 субота: з 9-00 до 14-00;
 неділя – вихідний.
4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Вечірня форма
навчання

Початок прийому заяв та
документів

11 липня 2014 р.

11 липня 2014 р.

18-00
24 липня 2014 р.

18-00
24 липня 2014 р.

Закінчення прийому заяв
та документів від осіб, які
мають складати вступні
випробування, що проводить університет
Закінчення прийому заяв
та документів від осіб, які
не складають вступних
випробувань
Строки проведення університетом вступних випробувань

Термін оприлюднення
рейтингового списку
вступників

12-00
01 серпня 2014 р.

12-00
1 серпня 2014 р.

25 липня — 01 серпня 2014 р.

25 липня — 01
серпня 2014 р.

 перший - не пізніше 12 години 2
серпня 2014 р.;
 другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2014 р.;
 третій - не пізніше
12 години 8 серпня
2014 р.

 перший - не
пізніше 12 години 02 серпня
2014 р.;
 другий - не
пізніше 12 години 5 серпня
2014 р.;
 третій - не пізніше 12 години 8
серпня 2014 р.
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Навчання без відриву від виробництва
 Перший потік: 11
липня 2014 р.
 Другий потік: 12
серпня 2014 р.
 Перший потік: 24
липня 2014 р.
 Другий потік: 21
серпня 2014 р.
 Перший потік: 01
серпня 2014 р.
 Другий потік: 24
серпня 2014 р.
 Перший потік: 25
липня — 01 серпня
2014 р.
 Другий потік: 21 –
24 серпня 2014 р.
 перший - не пізніше 12 години 02
серпня 2014 р.;
 другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2014 р.;
 третій - не пізніше
12 години 8 серпня
2014 р.;
 за другим потоком
- не пізніше 12 години 25 серпня
2014 р.

 перший - 18 година 4 серпня 2014 р.;
 другий - 18 година
7 серпня 2014 р.;
 третій - 18 година
10 серпня 2014 р.
 за другим потоком
- не пізніше 18 години 25 серпня
2014 р.
 за державним замовленням — 15.00
години 11 серпня;
 за кошти фізичних
 за кошти фізита юридичних осіб
чних та юридичосіб – після зарахуних осіб не пізвання на місця дерніше 18 серпня
жавного замовлення
відповідного напряму підготовки - не
пізніше 25 серпня

Строки вибору вступником місця навчання

 перший - 18
година 4 серпня
 перший - 18 годи2014 р.;
на 4 серпня 2014 р.;
 другий - 18
 другий - 18 година
година 7 серпня
7 серпня 2014 р.;
2014 р.;
 третій - 18 година
 третій - 18 го10 серпня 2014 р.
дина 10 серпня
2014 р.

Терміни зарахування
вступників

 за державним замовленням — 15.00
години 11 серпня;
 за кошти фізичних
та юридичних осіб –
після зарахування
на місця державного
замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше
18 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Чернігівський національний технологічний університет, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати
вступні випробування, що проводить університет

24 липня 2014 р.

Строки проведення університетом
вступних екзаменів

25 липня — 01 серпня
2014 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 02 серпня
2014 р.
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Заочна форма навчання
 Перший потік: 11 липня 2014 р.
 Другий потік: 12 серпня 2014 р.
 Перший потік: 24 липня 2014 р.
 Другий потік: 25 серпня 2014 р.
 Перший потік: 25 липня —
01
серпня
2014 р.
 Другий потік: 26-29
серпня 2014 р.
 Перший потік: не пізніше 01 серпня 2014 р.
 Другий потік: не пізніше 31 серпня 2014 р.

Терміни зарахування вступників

 за державним замовленням — 15.00 години
11 серпня;
 за кошти фізичних та
юридичних осіб – після
зарахування на місця
державного замовлення
відповідного напряму
підготовки - не пізніше
18 серпня

 Перший потік: не пізніше 11 серпня 2014 р.
 Другий потік: не пізніше 31 серпня 2014 р

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Чернігівський національний технологічний університет, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати
вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Строки вибору вступником місця
навчання

Денна форма навчання
 Перший потік: 1 липня 2014 р.
 Другий потік: 2 серпня 2014 р.
 Перший потік: 24 липня 2014 р.
 Другий потік: 25 серпня 2014 р.
 Перший потік: 25–31
липня 2014 р.
 Другий потік: 26-29
серпня 2014 р.
 перший - не пізніше
12 години 1 серпня
2014 р.;
 другий - не пізніше 12
години
5
серпня
2014 р.;
 третій - не пізніше 12
години 8 серпня 2014 р.
За другим потоком: не
пізніше
31
серпня
2014 р.
 перший - 18 година 4
серпня 2014 р.;
 другий - 18 година 7
серпня 2014 р.;
 третій - 18 година 11
серпня 2014 р.
За другим потоком: не
пізніше
31
серпня
2014 р.
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Заочна форма навчання
 Перший потік: 1 липня 2014 р.
 Другий потік: 2 серпня 2014 р..
 Перший потік: 24 липня 2014 р.
 Другий потік: 25 серпня 2014 р.
 Перший потік: 25–31
липня 2014 р.
 Другий потік: 26-29
серпня 2014 р.
 перший - не пізніше
12 години 1 серпня
2014 р.;
 другий - не пізніше 12
години
5
серпня
2014 р.;
 третій - не пізніше 12
години 8 серпня 2014 р.
За другим потоком: не
пізніше
31
серпня
2014 р.
 перший - 18 година 4
серпня 2014 р.;
 другий - 18 година 7
серпня 2014 р.;
 третій - 18 година 11
серпня 2014 р.
За другим потоком: не
пізніше
31
серпня
2014 р.

Терміни зарахування вступників

 не пізніше 15 серпня
2014 р.
 За другим потоком:
не пізніше 31 серпня
2014 р.

 не пізніше 15 серпня
2014 р.
 За другим потоком:
не пізніше 31 серпня
2014 р.

4.5. Прийом заяв і документів за другим потоком оголошується приймальною комісією ЧНТУ за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу, що фінансуються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу в Чернігівський
національний технологічний університет
5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Чернігівського національного технологічного університету (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.
5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі
вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
магістра) та форму навчання. Заяви на певний напрям підготовки
(спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але
вважаються фактом подання однієї заяви.
5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє
особисто:
 документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина
України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий
квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший
документ, який засвідчує особу і громадянство.
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього. У разі відсутності у вступника додатка до диплома в друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста або магістра відомості про цей додаток (його змістовну частину)
приймальна комісія отримує з Єдиної бази;
 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 медичну довідку за формою 086-о;
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію
документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до
нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
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 документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором
оригінали або копії;
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано
особливими
умовами
зарахування
за
відповідними
напрямами
(спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для
прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією
першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього
незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх
дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012, або 2013 рік.
5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною
(відбірковою) комісією Чернігівського національного технологічного
університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів
без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ
груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Чернігівському національному технологічному
університеті.
5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Чернігівському національному технологічному університеті:
 громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу
до вищого навчального закладу;
 військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які
проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;
 особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що
можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки
України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року
№ 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня
2008 року за № 189/14880.
5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами
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вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за
їх вибором.
5.10. Громадяни України, які у 2014 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право
брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому
навчальному закладі за їх вибором.
5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які
бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну
загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього
незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами
прийому до Чернігівського національного технологічного університету.
5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення
вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядком
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному
відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510.
5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в
електронному вигляді не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів
України та не більше трьох заяв на напрями підготовки про участь у
конкурсному відборі та форми навчання у кожному з вищих навчальних
закладів. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням
того, оригінали чи копії документів додані до заяви)
реєструється
уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній
базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття
заяви. Заяви подані вступниками до приймальних комісій в паперовому
вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальними
комісіями.
5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених
предметів нижче встановленої Правилами прийому до Чернігівського національного технологічного університету мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених пунктом 6.1 розділу
VI цих правил).
5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних,
поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної
бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти.
Письмове
підтвердження
Адміністратора
Єдиної бази про
недостовірність інформації, поданої вступником до Чернігівського
національного технологічного університету, є підставою для відмови в участі
у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про
зарахування).
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням
приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.
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5.16 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на
навчання до Чернігівського національного технологічного університету
протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або
отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових
випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень
здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті
університету.
5.17. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на
навчання до Чернігівського національного технологічного університету.
5.18. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки
(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза
конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим
підписом при поданні заяви у паперовій формі.
5.19. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень,
обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності
документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що
здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку
визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту,
виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012
року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012
року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих
документів здійснюються протягом першого року навчання.
5.20. Приймальна комісія вищого навчального закладу, до якого
вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до
інших навчальних закладів.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Порядок вступу на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО. Приймальна комісія Чернігівського національного технологічного університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу
на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (див. додаток 5)
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів
з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних
конкурсних предметів. У випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у конкурсному відборі.
10

Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат
зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,
конкурсний бал обчислюється шляхом додавання
 балів сертифіката з 3 конкурсних предметів,
 середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту,
 додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому
до Чернігівського національного технологічного університету (додаткові бали нараховуються згідно розділу ІХ цих правил).
Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5» за
таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали, наведеною у додатку 7 до цих Правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються
таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.
6.2. Порядок вступу на базі повної загальної середньої освіти для
осіб, які мають право складати вступні випробування. Вступники, що
вступають згідно п. 5.8-9, складають вступні випробування згідно додатку 8
цих Правил.
Результати вступних випробувань для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200
балів. Конкурсний бал обчислюється у відповідності з п. 6.1 цих правил.
6.3. Порядок вступу на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Вступники, які мають диплом молодшого спеціаліста зі
спеціальностей, які наведені в додатку 3, мають можливість вступити на споріднений напрям підготовки бакалаврів за скороченими термінами підготовки. Такі вступники зараховуються за результатами фахового випробування у
вигляді тестування. Тестовий білет складається з 20 питань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 5 балів. Результати фахового вступного
випробування оцінюються в балах за шкалою від 100 до 200 балів. Особи, які
отримали на фаховому вступному випробуванні менше 125 балів, не допускаються до участі в конкурсі.
Конкурсний відбір проводиться на вакантні місця ліцензійного обсягу.
Порядок вступу на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,
спеціаліста або магістра, для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки. Вступники, які мають диплом
бакалавра, спеціаліста або магістра, мають можливість вступити на старші
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курси для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом.
Зарахування проводиться на вакантні місця ліцензійного обсягу, який
оголошується Приймальною комісією перед початком прийому документів.
Курс, на який буде здійснюватися зарахування, визначається Приймальною комісією за поданням декана відповідного факультету. Максимально
допустимий обсяг академічної різниці при подібному зарахуванні на старші
курси не може перевищувати 20 кредитів.
Конкурсний відбір здійснюється за сумою балів, яка складається з середнього бала додатку до наданого диплому про здобутий освітньокваліфікаційний рівень і вступного іспиту. Вступний іспит проводиться за
програмою фахового вступного випробування для осіб, які вступають на відповідний напрям на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.
Якщо на вільні місця ліцензійного обсягу на певному курсі претендують вступники цієї категорії і такі, що вступають на базі диплому молодшого
спеціаліста, то зарахування здійснюється на підставі загального конкурсу для
цих двох категорій вступників.
Терміни подачі документів, проведення вступних іспитів та зарахування викладені в п.4.3 цих Правил.
6.4. Порядок вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста. Вступники, які отримали диплом бакалавра, мають можливість
вступити на відповідну спеціальність для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста.
Конкурсний відбір проводиться згідно конкурсного бала, який обчислюється шляхом додавання результату фахового випробування і середнього
бала документа (додатка до документа) про базову вищу освіту.
Фахове випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. Переведення в 5-бальну систему проводиться шляхом ділення отриманої оцінки на 20.
Особи, які отримали на фаховому вступному випробуванні менше 60 балів
(3– за п’ятибальною шкалою), не допускаються до участі в конкурсі на місця
держзамовлення.
Форма проведення фахового випробування і критерії оцінювання визначаються відповідною випусковою кафедрою і вказуються в програмі фахового випробування, яка оприлюднюється приймальною комісією на своїх
стендах та веб-сайті університету.
Середній бал диплому бакалавра обраховується за оцінками у 5-бальній
системі, з округленням результату обрахунку до сотих частин бала. Конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому, та
вноситься до Єдиної бази.
6.5. Порядок вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра. Вступники, які отримали диплом бакалавра або спеціаліста, мають
можливість вступити на відповідну спеціальність для здобуття освітньокваліфікаційного рівня магістра.
Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання
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 результату фахового випробування,
 середнього бала додатка до диплому бакалавра або спеціаліста,
 результату вступного іспиту з іноземної мови.
Фахове випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. Переведення в 5-тибальну систему проводиться шляхом ділення отриманої оцінки на
20. Особи, які отримали на фаховому вступному випробуванні менше 60 балів (3 – за п’ятибальною шкалою), не допускаються до участі в конкурсі на
місця держзамовлення.
Форма проведення фахового випробування і критерії оцінювання визначаються відповідною випусковою кафедрою і вказуються в програмі фахового випробування, яка оприлюднюється приймальною комісією на своїх
стендах та веб-сайті університету.
Середній бал диплому бакалавра або спеціаліста обраховується за оцінками у 5-бальній системі, з округленням результату обрахунку до сотих частин бала.
Вступний іспит з іноземної мови проводиться за відповідною програмою вступного випробування і оцінюється за 100-бальною шкалою. Переведення в 5-бальну систему проводиться шляхом ділення отриманої оцінки на
20. Конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами
прийому, та вноситься до Єдиної бази.
6.6. Порядок вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста на базі повної та базової загальної середньої освіти
регламентується правилами вступу до Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету, які є окремим додатком до правил прийому університету.
6.7. Порядок вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра за спеціальністю 8.15010002 Державна служба регламентується
Постановою Кабінету Міністрів України №789 від 29.07.2009 р.
6.8. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Чернігівським національним технологічним університетом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.
6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами
нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи,
які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Чернігівським національним технологічним університетом, розглядає апеляційна
комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. Діяльність апеляційної комісії регламентується Положенням про апеляційну комісію Чернігівського національного технологічного університету.
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6.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія, за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів, може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені
в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої
освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.
6.12. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:
 особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, дітиінваліди);
 особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;
 особи з числа громадян України, які в рік вступу здобули повну загальну
середню освіту за кордоном.
Вибір здійснюється вступником під час подання документів.
6.13. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал вноситься
до Єдиної бази.
VII. Цільовий прийом до Чернігівського національного технологічного університету
7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».
7.2. Особи, які вступають до Чернігівського національного технологічного університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане
відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а
також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.
7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу
державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.
7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом
на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних
засадах для цієї категорії вступників.
7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом,
можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
VIIІ. Зарахування за співбесідою
8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Чернігівського національного технологічного університету особи, яким Законом України “Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
14

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує
голова приймальної комісії.
8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених
правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
ІХ. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої
освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
9.1. Зараховуються до Чернігівського національного технологічного
університету відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів
не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі
учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями
підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого
вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки,
для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:
 інформатика – при вступі на напрями «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;
 інформаційні технології - при вступі на напрями «комп’ютерна інженерія»,
«програмна інженерія»;
 основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприємництво»;
 основи правознавства – при вступі на напрям «правознавство»;
 історія – при вступі на напрям «соціальна робота»;
 біологія; фізична культура і спорт – при вступі на напрям «здоров’я людини».
9.3. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно
з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до
вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим
дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень
Малої академії наук України, наведеним у додатку 4 до Умов прийому.
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9.4. Положення пунктів 9.1 – 9.3 цього розділу поширюються на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством
освіти і науки України. Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України,
вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки до Єдиної бази до 01 липня.
9.5. Величина додаткового бала встановлюється:
 особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
 особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
 особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
 Чемпіонам України – 50 балів;
 особам, які посіли ІІ місце на чемпіонаті України, – 40 балів;
 особам, які посіли ІІІ місце на чемпіонаті України, – 30 балів.
Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.
9.6. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу
закінчили Центр довузівської підготовки (ЦДП) Чернігівського національного технологічного університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки при
вступі на відповідний напрям додаються додаткові бали за результатами підсумкової атестації.
9.7. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на
Центр довузівської підготовки Чернігівського національного технологічного
університету, який має ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, і надає обсяг навчальних годин не менше 150 аудиторних годин за умови навчання не менше трьох місяців.
9.8. Кількість додаткових балів, нарахованих особам за результатами
навчання, оприлюднюється приймальною комісією університету до початку
прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.
Слухачам Центру довузівської підготовки Чернігівського національного технологічного університету, які пройшли підготовку в обсягах, визначених пунктом 9.7 цього розділу і позитивно склали підсумкову атестацію, нараховуються наступні додаткові бали:
Оцінка, що отримана слухачем ЦДП на підсумковій атестації з предмету, який є профільним для вступу на відповідний інженерно-технічний напрям підготовки
4-6
7-9
10-12
16

Кількість
додаткових балів
15
18
20

Х. Зарахування поза конкурсом
10.1. Зараховуються поза конкурсом:
 особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з
їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування» (зі змінами);
 інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане
таке право;
 особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності
шахтарської праці» надане таке право;
 діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання
службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від
21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військовопатріотичного виховання молоді»;
 члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу,
установлюється приймальною комісією Чернігівського національного технологічного університету за результатами моніторингу проведення вступної
кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму. Квота місць дерзамовлення для цієї
категорії вступників приведена в додатку 5
Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається
за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
ХІ. Право на першочергове зарахування
11.1. Право на першочергове зарахування до Чернігівського національного технологічного університету:
 особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
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 особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157
«Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня
2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
 випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені
золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.
11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю,
визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
ХІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
12.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому,
впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно
до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах ІХ, Х, ХІ цих Правил.
12.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується
за категоріями в такій послідовності:
 вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
 вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
 вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 учасники міжнародних олімпіад;
 вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом
12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії
рейтинговий список впорядковується:
 за конкурсним балом від більшого до меншого;
 з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
12.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:
 прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника;
 наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;
 наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
 наявність права на першочергове зарахування.
12.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної
бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ЧНТУ. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією
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з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних
стендах приймальної комісії та веб-сайті університету. Списки оновлюються
після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.
У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в
списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту
12.4 розділу XІІ цих Правил.
ХІІІ. Надання рекомендацій для зарахування
13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних)
осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.
13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.
13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування
оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.
13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної
комісії Чернігівського національного технологічного університету.
Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також
розміщується на веб-сайті університету.
XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у
конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1,
15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до
зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця
державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів,
передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії
Чернігівського національного технологічного університету.
Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу,
напряму підготовки, підписати власну електронну заяву, роздруковану у
приймальній комісії Чернігівського національного технологічного університету, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо19

кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених
Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або
(при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних
осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого
навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем
навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
14.2. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому
до Чернігівського національного технологічного університету (не виконали
вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого
списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Чернігівського
національного технологічного університету здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:
 приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та
виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Чернігівського національного технологічного університету);
 анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для
зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених
цими Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Чернігівського
національного технологічного університету;
 у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно
до рейтингових списків за кожним напрямом.
15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня)
списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три
дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 11
серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших докумен20

тів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
15.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії університету.
15.4. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки
рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на
місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на
навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
15.5. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до
пункту 1 розділу XІV цих правил.
Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
15.6. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,
додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі
за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних
пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних
та юридичних осіб у вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії
документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
і додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на
вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.
XVI. Наказ про зарахування
16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників,
рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному
стенді приймальної комісії і веб-сайті університету.
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16.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу XIX цих Правил.
Вступники можуть бути відраховані з Чернігівського національного технологічного університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються
документи, що подавались вступником.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять
може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали
участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів.
16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу
XІV цих Правил.
16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за
рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів
участі у конкурсі відповідно до встановленої квоти.
XVII. Додаткове зарахування до Чернігівського національного технологічного університету та зберігання робіт вступників
17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені місця державного замовлення може проводитись додаткове
зарахування за конкурсом осіб, які вступали до цього вищого навчального
закладу на цей напрям підготовки (спеціальність). На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може
проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до цього
або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки
(спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.
17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді,
листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник
рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до
цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
XVIIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів
18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного за22

собу. Для акредитації журналіст подає заяву на ім’я ректора і особисто
пред’являє посвідчення. Заяви на акредитацію приймаються протягом 30 діб
після затвердження складу приймальної комісії. Рішення про надання акредитації приймається на засіданні приймальної комісії.
18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою
приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях,
а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються
членам комісії до засідання.
18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання
комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не
пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.
18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом,
права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою,
про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання,
є підставою для відрахування студента.
18.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід
подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до
Чернігівського національного технологічного університету здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VII-ХІ цих Правил.
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Додаток 1 до Правил прийому до Чернігівського
національного технологічного університету в 2014 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Напрями підготовки
Код

Назва

6.030401
6.030508
6.030509

Правознавство
Фінанси і кредит
Облік і аудит

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

Спеціальності
Код

Назва

8.03040101
8.03050801
8.03050901

Правознавство
Фінанси і кредит
Облік і аудит
Товарознавство і комерційна
діяльність
Товарознавство та експертиза
в митній справі
Експертиза товарів і послуг
Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Комп‘ютерні системи
та мережі
Системне програмування
Спеціалізовані
комп‘ютерні системи
Технології машинобудування
Металорізальні верстати та
системи
Обладнання легкої
промисловості та побутового
обслуговування
Технології та устаткування
зварювання
Електричні системи і
мережі

8.03051001
8.03051002
8.03051003

6.030601

Менеджмент

6.050102

Комп‘ютерна інженерія

8.03060101
8.05010201
8.05010202
8.05010203

6.050502

Інженерна механіка

8.05050201
8.05050301

6.050503

Машинобудування
8.05050316

6.050504

Зварювання

8.05050401

6.050701

Електротехніка та
електротехнології

8.05070102

Ліцензовані обсяги
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

20
30
30

—
—
—

10

Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

—
—
—

1,5
1
1

—
—
—

—

—

1,5

—

20

—

—

15

—

10

Заочна
форма
навчання

Повна вартість навчання*, грн.
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

—
—
—

20100
10460
10460

—
—
—

—
—
—

—

12320

—

—

1,5

12320

—

—

—

1,5

12320

—

—

—

—

1,5

—

—

7980

—

—

15

—

—

1,5

—

—

15630

—

—

15

—

—

1,5

—

—

15630

—

—

15

—

—

1,5

—

—

15630

—

—

10

—

—

1,5

—

—

10830

—

—

5

—

—

1,5

—

—

10830

—

—

5

—

—

1,5

—

—

10830

—

—

6

—

—

1,5

—

—

10830

—

—

10

—

—

1,5

—

—

10830

—

—
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Заочна
форма
навчання

Нормативні терміни навчання

Заочна
форма
навчання

Напрями підготовки
Код
6.050802
6.070106
6.130102

Назва
Електронні пристрої
та системи
Автомобільний транспорт
Соціальна робота

Спеціальності
Код
8.05080202
8.07010601
8.13010201
8.15010002
8.18010017

Назва
Електронні системи
Автомобілі та автомобільне
господарство
Соціальна робота
Державна служба
Економіка довкілля і природних ресурсів

Ліцензовані обсяги
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

5

—

10

Заочна
форма
навчання

Нормативні терміни навчання
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

—

1

—

––

––

1,5

20
25

—

—

—

80

30

—

––

Заочна
форма
навчання

Повна вартість навчання*, грн.
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

—

10830

—

—

––

––

10830

––

––

1,5
1

––
—

––
2

11300
8670

––
—

––
12320

1,5

—

––

7400

—

––

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Напрями підготовки

Спеціальності

Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Правознавство

60

—

7.03050501

Управління персоналом та
економіка праці

60

7.03050801
7.03050901

Фінанси і кредит
Облік і аудит

7.03051001

Товарознавство і комерційна
діяльність

Код

Назва

Код

6.030401

Правознавство
Управління персоналом та економіка
праці
Фінанси і кредит
Облік і аудит
Товарознавство і торговельне підприємництво

7.03040101

6.030601

Менеджмент

7.03060101

6.050102

Комп‘ютерна інженерія

6.030505
6.030508
6.030509
6.030510

7.05010201
7.05010202
7.05010203
6.050502

Інженерна механіка

Ліцензовані обсяги

7.05050201

Назва

Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Комп‘ютерні системи
та мережі
Системне програмування
Спеціалізовані
комп‘ютерні системи
Технології машинобудування

Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

90

1

—

—

—

1

105
60

—
—

125
60

50

—

65

Заочна
форма
навчання

Вартість одного року навчання*, грн.
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

1

11200

—

7300

—

—

6700

—

—

1
1

—
—

1
1

7980
7980

—
—

4580
4580

—

1

—

—

12320

—

—

—

75

1

—

1

7980

—

4580

70

—

—

1

—

—

9120

—

—

35

—

—

1

—

—

9120

—

—

35

—

—

1

—

—

9120

—

—

50

—

50

1

—

1

6380

—

3700

25

Заочна
форма
навчання

Нормативні терміни навчання

Заочна
форма
навчання

Напрями підготовки
Код

Назва

Спеціальності
Код
7.05050301

6.050503

Машинобудування
7.05050316

6.050504
6.050701
6.050802
6.070106
6.130102

Зварювання
Електротехніка та
електротехнології
Електронні пристрої
та системи
Автомобільний транспорт
Соціальна робота

7.05050401
7.05070102
7.05080202
7.07010601
7.13010201

Назва
Металорізальні верстати та
системи
Обладнання легкої
промисловості та побутового
обслуговування
Технології та устаткування
зварювання
Електричні системи і
мережі
Електронні системи
Автомобілі та автомобільне
господарство
Соціальна робота

Ліцензовані обсяги
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

55

—

40

Заочна
форма
навчання

Нормативні терміни навчання
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

—

1

—

—

—

1

60

—

50

40

—

43

Заочна
форма
навчання

Вартість одного року навчання*, грн.
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

—

6380

—

—

—

—

6380

—

—

1

—

1

6380

—

3700

50

1

—

1

6380

—

3700

—

25

1

—

1

6380

—

3700

20

––

––

1

––

––

6380

––

––

120

—

90

1

—

1

7600

—

4900

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Галузі знань
Шифр
0102
0304

0305

Найменування

Напрями підготовки
Код

Назва

Фізичне виховання, спорт
6.010203 Здоров’я людини
і здоров’я людини
6.030401 Правознавство
Право
6.030504 Економіка підприємства
Управління персоналом та еко6.030505
номіка праці
6.030507
Маркетинг
Економіка і
підприємництво
6.030508 Фінанси і кредит
6.030509 Облік і аудит
Товарознавство і торгівельне пі6.030510
дприємництво

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання (роки)

Вартість одного року
навчання*, грн.

Денна форма навчання

Вечірня
форма навчання

Заочна
форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня
форма навчання

Заочна
форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня
форма навчання

Заочна
форма навчання

30

—

—

4

—

—

6500

—

—

120
30

—
—

120
—

4
4

—
—

5
—

8400
8000

—
—

4500
—

60

—

25

4

—

5

4400

—

—

60
120
81

—
40
—

—
55
50

4
4
4

—
5

—
5
5

6600
8000
8000

—
4740
—

—
4120
4120

25

15

25

4

5

5

7400

4280

3880
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Галузі знань
Шифр
0306
0501

0505

0507
0508
0509

0510

0517
0518
0601
0701
1301

Найменування
Менеджмент і адміністрування
Інформатика і обчислювальна техніка
Машинобудування та
матеріалобробка
Електротехніка та
електромеханіка
Електроніка
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології
Харчова промисловість
та переробка сільскогосподарської продукції
Оброблювання деревини
Будівництво та архітектура
Транспорт і транспортна
інфраструктура
Соціальне забезпечення

Напрями підготовки
Назва

Код

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання (роки)

Вартість одного року
навчання*, грн.

Денна форма навчання

Вечірня
форма навчання

Заочна
форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня
форма навчання

Заочна
форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня
форма навчання

Заочна
форма навчання

6.030601

Менеджмент

75

25

50

4

5

5

8000

4740

4300

6.050102

150
30
60
65
60

—
—
—
—
—

60
—
105
—
60

4
4
4
4
4

5
—
—
—
—

—
—
5

—
—
—
—
—

4900
—
3460

5

9200
9200
6200
6200
6200

50

—

50

4

—

4,5

6200

—

3460

6.050802

Комп’ютерна інженерія
Програмна інженерія
Інженерна механіка
Машинобудування
Зварювання
Електротехніка та електротехнології
Електронні пристрої та системи

50

—

25

4

—

5

6200

—

3460

6.050901

Радіоелектронні апарати

30

—

—

4

—

—

5800

—

—

6.051001

Метрологія та інформаційновимірювальні технології

30

—

—

4

—

—

6200

—

—

6.051701

Харчові технології та інженерія

30

—

—

4

—

—

6600

—

—

6.051801

Деревооброблювальні технології

30

—

—

4

—

—

6200

—

—

6.060101

Будівництво

25

—

—

4

—

—

6200

—

—

6.070106

Автомобільний транспорт

60

—

30

4

—

—

6200

—

3460

6.130102

Соціальна робота

120

—

90

4

—

5

5600

—

3500

6.050103
6.050502
6.050503
6.050504
6.050701

*– вартість навчання вказана за 2013 рік
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3460

Додаток 2 до Правил прийому до Чернігівського
національного технологічного університету в 2014 році

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю
За денною формою навчання
Споріднені професії кваліфікованого
робітника (професійні назви робіт)
Назва

Код

—

—

Спеціальності освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Код
Назва
—

—

Фахове випробування

Курс

Термін
навчання

—

—

—

Фахове випробування

Курс

Термін
навчання

—

—

—

Фахове випробування

Курс

Термін
навчання

Кількість місць
За кошти
державного бюджету
—

За кошти
фізичних,
юридичних осіб
—

За вечірньою формою навчання
Споріднені професії кваліфікованого
робітника (професійні назви робіт)
Назва

Код

—

—

Спеціальності освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Код
Назва
—

—

Кількість місць
За кошти
державного бюджету
—

За кошти
фізичних,
юридичних осіб
—

За заочною формою навчання
Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)
Назва
Код

Спеціальності освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Код
Назва
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Кількість місць
За кошти
державного бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних осіб

Додаток 3 до Правил прийому до Чернігівського
національного технологічного університету в 2014 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій)
курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки
За денною формою навчання
Споріднені спеціальності освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Назва
1
правознавство
правоохоронна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна діяльність
комерційна діяльність
економіка підприємства
фінанси і кредит
оціночна діяльність
товарознавство та комерційна діяльність
комерційна діяльність
економіка підприємства
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна діяльність
комерційна діяльність
економіка підприємства
товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

Напрями підготовки освітньокваліфікаційного рівня бакалавра

Код

Код

Назва

2

3

4

5.03040101
5.03040101
5.03050901
5.03051001

Курс

5

Кількість місць
За кошти
Термін
За кошти
фізичних,
навчання державного
юридичних
бюджету
осіб
6
7
8

6.030401

Правознавство

2

3

—

*

6.030504

Економіка підприємства

2

3

—

*

6.030508

Фінанси і кредит

2

3

—

*

6.030509

Облік і аудит

3

2

—

*

6.030510

Товарознавство і торгівельне підприємництво

2

3

—

*

5.03050702
5.03050401
5.03050801
5.03050802
5.03051001
5.03050702
5.03050401
5.03050901
5.03051001
5.03050702
5.03050401
5.03051001
5.03051002
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1
комерційна діяльність
організація виробництва
організація обслуговування на транспорті
готельне обслуговування
ресторанне обслуговування
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств машинобудування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського
харчування

2

3

4

5

6

7

8

5.03050702
5.03060101
5.03060102

6.030601

Менеджмент

2

3

—

*

6.050502

Інженерна механіка

3

2

—

*

5.14010101
5.14010102
5.05050201

5.05050207
5.05050302
5.05050202
5.05050203
5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050208

5.05050209

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
5.05050210

30

1
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних
робіт
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту

2

3

4

5

6

7

8

5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050303
5.05050304

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації
5.05050305
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
важке машинобудування (за видами)
хімічне і нафтове машинобудування
(за видами)
виробництво рейкового транспорту (за
видами)
зварювальне виробництво
газоелектротермічне нанесення покриття
контроль якості металів і зварних
з’єднань
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050308

6.050503

Машинобудування

2

3

—

*

6.050504

Зварювання

2

3

—

*

5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050401
5.05050402
5.05050403
5.05050404
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1

2

монтаж і експлуатація електроустатку5.05070101
вання електростанцій і енергосистем
будівництво, монтаж і експлуатація
5.05070102
ліній електропередачі
монтаж і експлуатація електроустатку5.05070104
вання підприємств і цивільних споруд
виробництво електроосвітлювальних
5.05070105
приладів і установок
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керуван- 5.05070106
ня електричними системами
монтаж і експлуатація засобів автома5.05070107
тики електричних систем
монтаж і обслуговування електрообла5.05070108
днання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищ5.05070109
них заходів
Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів елект- 5.05080201
ронної техніки
виробництво електронних та електрич5.05080202
них засобів автоматизації
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних
5.05090101
пристроїв
виробництво харчової продукції
5.05170101
обслуговування транспортних засобів
5.07010601
високої прохідності
виробництво двигунів
5.05050306
виробництво автомобілів і тракторів
5.05050307
обслуговування та ремонт автомобілів
5.07010602
і двигунів
обслуговування комп’ютерних систем і
5.05010201
мереж
соціальна робота
5.13010101

3

4

5

6

7

8

6.050701

Електротехніка та електротехнології

2

3

—

*

6.050802

Електронні пристрої та системи

2

3

—

*

6.051701

Харчові технології та інженерія

2

3

—

*

6.070106

Автомобільний транспорт

2

3

—

*

6.050102

Комп’ютерна інженерія

2

3

—

*

6.130101

Соціальна робота

2

3

—

*
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За заочною формою навчання
Споріднені спеціальності освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Назва
1
правознавство
правоохоронна діяльність
фінанси і кредит
товарознавство та комерційна діяльність
комерційна діяльність
економіка підприємства
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна діяльність
комерційна діяльність
економіка підприємства
товарознавство та комерційна діяльність
комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції
організація виробництва
готельне обслуговування
ресторанне обслуговування
організація обслуговування на транспорті
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств машинобудування
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

Код
2
5.03040101
5.03040101
5.03050801

Напрями підготовки освітньокваліфікаційного рівня бакалавра
Код
3

Назва
4

Курс
5

Кількість місць
Термін
За кошти За кошти фінавчання державного зичних, юрибюджету
дичних осіб
6
7
8

6.030401

Правознавство

3

3

—

*

6.030508

Фінанси і кредит

3

3

—

*

6.030509

Облік і аудит

3

3

—

*

6.030510

Товарознавство і торгівельне підприємництво

3

3

—

*

6.030601

Менеджмент

3

3

—

*

6.050502

Інженерна механіка

3

3

—

*

5.03051001
5.03050702
5.03050401
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03050702
5.03050401
5.03051001
5.03050702
5.03051002
5.03060101
5.14010101
5.14010102
5.03060102
5.05050201

5.05050207
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1

2

3

4

технологія обробки матеріалів на
5.05050302
верстатах і автоматичних лініях
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних
5.05050202
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів
експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних
робіт
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування

5.05050203
5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050212

5.05050213

5.05050214

5.05050215
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5

6

7

8

1
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного інструменту
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання
важке машинобудування (за видами)
хімічне і нафтове машинобудування
(за видами)
виробництво рейкового транспорту
(за видами)
зварювальне виробництво
газоелектротермічне нанесення покриття
контроль якості металів і зварних
з’єднань
обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва
монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем
будівництво, монтаж і експлуатація
ліній електропередачі
монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних
споруд
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

2

3

4

5

6

7

8

5.05050216
5.05050301
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050401
5.05050402
5.05050403

6.050504

Зварювання

3

3

—

*

6.050701

Електротехніка та електротехнології

2

4

—

*

5.05050404
5.05070101
5.05070102
5.05070104
5.05070105
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1
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами
монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем
монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних заходів
Конструювання, виготовлення та
технічне обслуговування виробів
електронної техніки
виробництво електронних та електричних засобів автоматизації
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних
пристроїв
обслуговування транспортних засобів високої прохідності
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
обслуговування комп’ютерних систем і мереж
соціальна робота

2

3

4

5

6

7

8

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05080201
6.050802

Електронні пристрої та системи

3

3

—

*

6.070106

Автомобільний транспорт

3

3

—

*

5.05010201

6.050102

Комп’ютерна інженерія

2

3

—

*

5.13010101

6.130101

Соціальна робота

3

3

—

*

5.05080202
5.05090101
5.07010601
5.05050306
5.05050307
5.07010602

* - на вакантні місця ліцензійного обсягу
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Додаток 5 до Правил прийому до Чернігівського
національного технологічного університету в 2014 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра

Назва

Код

Квота
пільгових категорій,
%

1

2

3

Здоров’я людини

6.010203

10

Правознавство

6.030401

10

Економіка підприємства

6.030504

Управління персоналом та
економіка праці

6.030505

Маркетинг

6.030507

10

10

10

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів)

4
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Творчий конкурс
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або Математика
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або Географія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або Географія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або Географія
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Конкурсні предмети на вибір

так

так

так

так

Статус
предмету

5
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі
в конкурсі
або зарахування на навчання поза
конкурсом
6
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124

1
Фінанси і кредит

Облік і аудит

2

3

6.030508

10

6.030509

Товарознавство і торгівельне
підприємництво

6.030510

Менеджмент

6.030601

Комп’ютерна інженерія

Програмна інженерія

Інженерна механіка

Машинобудування

Зварювання
Електротехніка та електротехнології

6.050102

6.050103

6.050502

6.050503

6.050504

6.050701

10

10

10

25

25

25

25

25

25

4
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або Географія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або Географія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Географія або Хімія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Географія або Іноземна мова
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Іноземна мова
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Іноземна мова
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Хімія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Хімія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Хімія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Іноземна мова
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так
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5
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний

6
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124

1

2

3

Електронні пристрої та системи

6.050802

25

Радіоелектронні апарати

6.050901

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

Харчові технології та інженерія

6.051701

Деревооброблювальні технології

6.051801

Будівництво

6.060101

Автомобільний транспорт

Соціальна робота

6.070106

6.130102

25

25

25

25

25

25

10

4
1. Українська мова та література
2. Фізика
3. Математика або Іноземна мова
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Іноземна мова
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Хімія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія або Іноземна мова
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Хімія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Хімія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Іноземна мова
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія або Іноземна мова

39

так

так

так

так

так

так

так

так

5
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний
Непрофільний
Профільний
Непрофільний

6
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124
124
140
124

Додаток 6 до Правил прийому до Чернігівського
національного технологічного університету в 2014 році

Перелік інженерно-технічних напрямів,
при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік
вступу закінчили Центр довузівської підготовки Чернігівського національного технологічного університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до 20 балів за результатами підсумкової атестації
Шифр
Код напряму підгоНайменування галузі знань
Напрям підготовки
галузі
товки
Інформатика та обчислюваль- комп’ютерна інженерія
6.050102
0501
на техніка
програмна інженерія
6.050103
інженерна механіка
6.050502
Машинобудування та матері0505
машинобудування
6.050503
алообробка
зварювання
6.050504
Електротехніка та електроме- електротехніка та електротех0507
6.050701
ханіка
нології
електронні пристрої та систе0508 Електроніка
6.050802
ми
Радіотехніка, радіоелектронні
0509
радіоелектронні апарати
6.050901
апарати та зв’язок
Метрологія, вимірювальна теметрологія та інформаційно0510 хніка та інформаційно6.051001
вимірювальні технології
вимірювальні технології
Харчова промисловість та пехарчові технології та інжене0517 реробка сільськогосподарсь6.051701
рія
кої продукції
0518

Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології

6.051801

0601

Будівництво та архітектура

будівництво

6.070106

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

автомобільний транспорт

6.070106
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Додаток 7 до Правил прийому до Чернігівського
національного технологічного університету в 2014 році
Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5

4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
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8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12

40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51
51,5
52
52,5
53
53,5
54
54,5
55
55,5
56
56,5
57
57,5
58
58,5
59
59,5
60

Додаток 8 до Правил прийому до Чернігівського
національного технологічного університету в 2014 році
Перелік предметів,
з яких будуть проведені вступні випробування для абітурієнтів,
що вступають на згідно п.п. 5.7-5.10 цих Правил
Напрями підготовки
Код

Перелік предметів, з яких будуть проведені вступні випробування
 Українська мова (диктант);
 Біологія (тестування)
 Творчий конкурс.
 Українська мова (диктант);
 Історія України (тестування)
 Іноземна мова (тестування).

Назва

6.010203

Здоров’я людини

6.030401

Правознавство

6.130102

Соціальна робота

6.030504
6.030505
6.030507
6.030508
6.030509
6.030510
6.030601

Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
Маркетинг
Фінанси і кредит
Облік і аудит
Товарознавство і торгівельне підприємництво
Менеджмент

6.051701

Харчові технології та інженерія

6.050102
6.050103
6.050502
6.050503
6.050504
6.050701
6.050802
6.050901

Комп’ютерна інженерія
Програмна інженерія
Інженерна механіка
Машинобудування
Зварювання
Електротехніка та електротехнології
Електронні пристрої та системи
Радіоелектронні апарати
Метрологія та інформаційно-вимірювальні
технології
Деревооброблювальні технології
Будівництво
Автомобільний транспорт

6.051001
6.051801
6.060101
6.070106
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 Українська мова (диктант)
 Математика (тестування)
 Історія України (тестування)
 Українська мова (диктант)
 Математика (тестування)
 Іноземна мова (тестування)

 Українська мова (диктант)
 Математика (тестування)
 Фізика (тестування)

