ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
запрошує на скорочений термін навчання
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
для здобуття ступеня бакалавра
Вступ на перший курс (зі скороченим терміном навчання – 1 рік і 10 місяців)
Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Матеріалознавство
Дизайн (Графічний дизайн, дизайн одягу
Галузеве машинобудування
дизайн середовища)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Економіка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Облік і оподаткування
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Фінанси, банківська справа та страхування
Мікро- та наносистемна техніка
Менеджмент
Електроніка
Маркетинг
Телекомунікації та радіотехніка
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Харчові технології
Екологія
Будівництво та цивільна інженерія
Прикладна математика
Агроінженерія
Інженерія програмного забезпечення
Туризм
Комп’ютерні науки
Цивільна безпека
Комп’ютерна інженерія
Автомобільний транспорт
Прикладна механіка
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Міжнародні економічні відносини
Вступ на другий курс (з нормативним терміном навчання – 2 роки і 10 місяців)
(Навчання лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Середня освіта (Фізична культура)
Кібербезпека
Технології легкої промисловості
Архітектура та містобудування
Лісове господарство
Готельно-ресторанна справа
Строки прийому заяв та документів
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення Луцьким НТУ фахових випробувань
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи
неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або
регіональним замовленням
Виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального
замовлення
Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням
Виконання вимог до зарахування та зарахування вступників за рахунок
цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або
юридичних осіб

Денна та заочна форми навчання
12 липня 2018 року
18.00 год. 24 липня 2018 року
з 25 липня по 31 липня 2018 року
не пізніше
01 серпня 2018 року
до 18.00 години 06 серпня 2018 року
не пізніше 12.00 години 07 серпня 2018 року
І етап – 09 серпня 2018 року
ІІ етап – 31 серпня 2018 року
ІІІ етап – не пізніше 30 вересня 2018 року

При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для
здобуття ступеня бакалавра за скороченими термінами навчання конкурсний бал обчислюється як сума результату
фахового випробування та середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста з переведенням у 20-бальну шкалу від 0 до 20.
Для допуску до участі в конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з фахового випробування
становить не нижче 100 балів.

Перелік документів:
- заява;
- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
- копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
При поданні заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього.

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, корпус Б, каб. 34, телефон (0332) 74-61-11
e-mail: pk@lntu.edu.ua; www.lutsk-ntu.com.ua

Вартість навчання 2018 року вступу

БАКАЛАВР
Денна
Заочна
форма
форма
ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ
14900
9300
Фінанси ,банківська справа та страхування
14900
9300
Облік і оподаткування
ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ
14900
9300
Економіка
14900
9300
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
14900
9300
Менеджмент
14900
9300
Маркетинг
15500
9300
Міжнародні економічні відносини
МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
14500
8700
Автомобільний транспорт
14500
8700
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
13500
8100
Галузеве машинобудування
13500
8100
Агроінженерія
14500
8700
Лісове господарство
13500
8100
Технології легкої промисловості
14500
8700
Харчові технології
КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
14500
8700
Кібербезпека
13500
8100
Професійна освіта. Комп'ютерні технології
15500
9300
Комп’ютерна інженерія
15500
9300
Інженерія програмного забезпечення
15500
9300
Комп’ютерні науки
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
13500
8100
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
13500
8100
Мікро-та наносистемна техніка
13500
8100
Матеріалознавство
13500
8100
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
13500
8100
Електроніка
12500
8400
Середня освіта (Фізична культура)
13500
8100
Телекомунікації та радіотехніка
13500
8100
Прикладна механіка
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ
16900
10800
Дизайн
14500
9700
Будівництво та цивільна інженерія
18500
12800
Архітектура та містобудування
13500
8100
Прикладна математика
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
13500
8100
Екологія
13500
8100
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
15500
10400
Туризм
15500
10400
Готельно-ресторанна справа
13500
8100
Цивільна безпека
Спеціальність

