
Бакалаврат (повний термін навчання) факультету математики та інформатики  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

1. 20 травня - 07 червня 2022 р. – підтвердити  участь у національному мультипредметному тесті 

(НМТ); https://testportal.gov.ua/yak-pidtverdyty-uchast-u-nmt/  

2. 21 червня - 07 липня – обрати населений пункт, де буде зручно проходити НМТ; 

https://testportal.gov.ua/yak-pidtverdyty-uchast-u-nmt/  

3.  З 1 липня– створити електронний кабінет вступника; https://vstup.edbo.gov.ua/  

4. до 12 липня отримаєте запрошення, на інформаційній сторінці буде вказано місце, дату і час 

проведення НМТ; 

5. 18 липня – 10 серпня – пройти тестування НМТ; 

6. До 12 серпня – отримати результат НМТ; 

7. До 23 серпня – підготувати мотиваційний лист про бажання навчатись на освітній програмі: 

 

- «Математика та інформатика»  предметної спеціальності 014.04 «Середня освіта 

(математика)»  спеціальності 014 «Середня освіта» (надається особлива підтримка), 

вступ на денну та заочну форму навчання,  

- «Інформатика та математика»  предметної спеціальності 014.09 «Середня освіта 

(інформатика)»  спеціальності 014 «Середня освіта» (надається особлива підтримка), 

вступ на денну форму навчання, 

- «Математика» спеціальності 111 «Математика» (надається особлива підтримка), вступ на денну 

форму навчання, 

- «Технології програмування та комп’ютерне моделювання» спеціальності 113 «Прикладна 

математика», вступ на денну форму навчання, 

- «Інформаційні технології та управління проектами» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», 

вступ на денну форму навчання, 

- «Системний аналіз» спеціальності 124 «Системний аналіз», вступ на денну форму навчання. 

 

8. 29 липня – 23 серпня – подати заяву на вступ на освітні програми (вказані в попередньому 

пункті) факультету математики та інформатики ЧНУ імені Юрія Федьковича (зазначити 

бажання навчатись на бюджеті та контракті)  та завантажити мотиваційний лист; 

9.  До 29 серпня – ознайомитись з оприлюдненими рейтинговими списками рекомендованих на 

бюджет http://vstup.chnu.edu.ua/# ; 

10.  До 2 вересня 18
00

 год. – підтвердити бажання навчатись на бюджеті (занести в приймальну 

комісію оригінали документів або здійснити підтвердження електронним підписом); 

11.  До 5 вересня – ознайомитись з наказом про зарахування на бюджет; 

12. До 30 вересня 18:00 год  – підтвердити бажання навчатись на контракті (занести в приймальну 

комісію оригінали документів); 

13. До 30 вересня – в деканаті факультету математики та інформатики укласти договір, здійснити 

оплату, подати (надіслати) квитанцію про оплату в деканат clg-math@chnu.edu.ua, контакти 

http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=67&Itemid=128 

на сайті факультету вся інформація http://fmi.org.ua  

 

Примітка. Вступ на навчання на контракт ОП «Технології програмування та комп’ютерне 

моделювання», ОП «Математика», ОП «Математика та інформатика (середня освіта)», 

«Інформатика та математика» можливий лише за мотиваційним листом. 
 

За держзамовленням: 

 Національний мультипредметний тест (українська мова (0,3); математика (0,5); історія України (0,2). 

 Мотиваційний лист 

На договірні умови: 

 Мотиваційний лист 
 

Примітка. Методичні рекомендації до написання мотиваційних листів 

https://drive.google.com/file/d/15Z8PULaEBM2x2mIMgHBmnzs5nwVdAW-M/view. 

Зразки http://vstup.chnu.edu.ua/?page_id=6170  

Нормативні документи http://vstup.chnu.edu.ua/?page_id=80  
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