
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет транспорту та механічної інженерії 

 

запрошує на скорочений термін навчання осіб,  

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра, 

у 2021 році 

Вступ на перший курс (зі скороченим терміном навчання – 1 рік і 10 місяців) 

 

131 Прикладна механіка 

133 Галузеве машинобудування 

274 Автомобільний транспорт 

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

  
Строки прийому заяв та документів 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання 

Початок прийому заяв та документів  14 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів  18.00 година 23 липня 2021 року  

Строки проведення Луцьким НТУ фахових вступних випробувань та вступних іспитів  з 24 по 30 липня 2021 року 

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням права про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального 

замовлення  

Не пізніше 12.00 години  

 02 серпня 2021 року 

Виконання вимог до зарахування на місця  державного або регіонального замовлення 
Не пізніше 12.00 години 

07 серпня 2021 року 

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням 10 серпня  2021 року 

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для 

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

11 серпня 2021 року 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування та 

зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

у декілька етапів  

до 30 вересня 2021 року 
 

При прийомі на навчання на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на всі 

спеціальності конкурсний бал дорівнює сумі результатів ЗНО з української мови (української мови і літератури), математики або 

історії України (бюджетна пропозиція) 2018, 2019, 2020 та 2021 років та результату фахового випробування. Для небюджетної 

конкурсної пропозиції перелік предметів ЗНО див. у додатку 4 Правил прийому для здобуття вищої освіти у Луцькому НТУ у 2021 

році. Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватись результати ЗНО з української мови і літератури. Для 

допуску до участі в конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з ЗНО, фахових випробувань становить не нижче 100 

балів. 

Перелік документів: 
-  заява; 

- документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього; 

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;  

- копія документа, що посвідчує особу та громадянство; 

- копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, у 

призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 

Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку), оригінал документа про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього вступник пред’являє особисто.  

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, корпус Б, телефон (0332) 74-61-11 

e-mail: pk@lntu.edu.ua;      www.lutsk-ntu.com.ua  
 

 БАКАЛАВР (вартість навчання 2020 року вступу) 

Спеціальність 
Ліцензійні обсяги 

Вартість одного року 

навчання 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Прикладна механіка 307 198 14900 11900 

Галузеве машинобудування 394 97 14900 11900 

Автомобільний транспорт 55 76 17500 14000 

Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 
35 49 

17500 14000 
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