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Вступ 2022. На основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. Денна, заочна (заочно/дистанційна) форма навчання

Національний мультипредметний тест (НМТ) – 
форма вступного випробування, 
яка передбачає оцінювання результатів навчання 
з української мови, математики та історії України, 
яке здійснюється 
Українським центром оцінювання якості освіти 
відповідно до законодавства. 
У випадку вступу за спеціальними умовами 
замінюється на індивідуальну усну співбесіду
 з відповідних предметів за програмою ЗНО.

Нова термінологія вступної кампанії:

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного
випробування, яка передбачає оцінювання 
підготовленості (оцінювання знань, умінь 
та навичок) вступника з одного, двох або трьох
предметів (складових: українська мова, математика,
історія України), за результатами якої за кожний 
предмет (складову) виставляються оцінки 
за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється
рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). 
Здійснюється закладом вищої освіти.

Мотиваційний лист – викладена вступником 
письмово у довільній формі інформація 
про його особисту зацікавленість у вступі на певну
освітню програму (спеціальність, заклад освіти) 
та відповідні очікування, досягнення у навчанні 
та інших видах діяльності, власні сильні 
та слабкі сторони, до якого у разі необхідності 
вступником може бути додано (у тому числі 
в електронній формі) матеріали, що підтверджують 
викладену в листі інформацію.

Реєстрація 
електронних 

кабінетів
  з 1 липня

Подання 
заяв для вступу 

з 29 липня

Закінчення
 прийому заяв та документів

 
від осіб,  які вступають 

на основі індивідуальної
 усної співбесіди, 
творчих конкурсів

о 18.00 8 серпня

 від осіб, які вступають 
за результатами НМТ, 

а також творчих конкурсів,
 які були складені 
з 01 по 18 липня

до 18.00 23 серпня (денна)
26 серпня (заочна)

 

індивідуальні усні співбесіди
з 9 до 16 серпня (включно)

 
 творчі конкурси 

(проводяться в кілька потоків) 
з 01 до 18 липня

для вступників, 
які вступають на місця 

за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб

з 9 до 16 серпня

 

Терміни проведення 
вступних випробувань

 
на місця за державним замовленням

 за результатами  позитивної 
оцінки індивідуальної усної співбесіди 

та квотою - 2 (перший етап)
не пізніше 12.00 17 серпня
за квотою - 2 (другий етап)
не пізніше 12.00 29 вересня

інші
не пізніше 29 серпня 
за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 
не раніше 18.00 02 вересня (денна)
не раніше 18.00 04 вересня (заочна)

 

Терміни оприлюднення 
рейтингового списку вступників

Початок роботи 
вступної кампанії 2022

 
на місця за державним замовленням

 за результатами  позитивної 
оцінки індивідуальної усної співбесіди 

та квотою - 2 (перший етап)
до 10:00 20 серпня

за квотою - 2 (другий етап)
не пізніше 18.00 29 вересня

інші
не пізніше 29 серпня 
за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 
не пізніше 18.00 9 вересня

 

Терміни виконання вступниками 
вимог до зарахування 

на місця за державним замовленням
 за результатами  позитивної 

оцінки індивідуальної усної співбесіди 
та квотою - 2 (перший етап)
не пізніше 15:00  22 серпня
за квотою - 2 (другий етап)

до 10:00 30 вересня
інші

05 вересня
за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 
не пізніше 30 вересня (денна)

10 вересня (заочна)

 

Терміни зарахування вступників 
за державним  замовленням

осіб, які зараховані на навчання 
за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб
 на основі повної загальної

 середньої освіти
не пізніше 19 вересня

 

Переведення на вакантні місця 
державного замовлення

Вступ за державним замовленням
та за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

бали НМТ (або індивідуалної усної співбесіди) 
з української мови (перший предмет), математики 

(другий предмет) та історії України (третій предмет),
+ 

Мотиваційний лист

022 Дизайн,
101 Екологія,
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології, 
161 Хімічні технології та інженерія, 
183 Технології захисту навколишнього середовища,
185 Нафтогазова інженерія та технології, 
192 Будівництво та цивільна інженерія, 
193 Геодезія та землеустрій, 
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології,
206 Садово-паркове господарство, 
263 Цивільна безпека, 
275 Транспортні технології

 Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + ОУ 
де  П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів (Для предметів НМТ  це українська мова, математика та історія України відповідно). 

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до +10 балів 
у разі вступу на спеціальності яким надається особлива підтримка. Коефіцієнти К1, К2, К3 зазначені в додатку до Правил прийому (К1+К2+К3=1,0)

бали ЗНО 2019-2021 років
 з трьох конкурсних предметів 

(передбачених Правилами прийому) 
+ 

Мотиваційний лист

або

035 Філологія, 
051 Економіка, 
053 Психологія,
071 Облік і оподаткування, 
073 Менеджмент, 
076 Підприємництво, торгівля та біржова, 
       діяльність,
122 Комп'ютерні науки,
126 Інформаційні системи та технології,
241 Готельно-ресторанна справа, 
242 Туризм, 
281 Публічне управління та адміністрування

 

Вступ
 за кошти 
фізичних 

та/або 
юридичних осіб 

Мотиваційний 
лист

023 Образотворче мистецтво, 
       декоративне мистецтво, реставрація
191 Архітектура та містобудування

 

Творчий конкурс
+

Мотиваційний лист

Конкурсний бал (КБ) = ТК 
де  ТК - оцінка творчого конкурсу

Остаточно конкурсний бал множиться : на регіональний РК=1,07; на галузевий ГК=1,02  для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 (на спеціальності, яким надається особлива підтримка)

Вступ за державним замовленням
та за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Вступ 2022.На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 
на другий (третій) курс з нормативним або на перший курс з скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра. Денна, заочна (заочно/дистанційна) форма навчання

Реєстрація 
електронних 

кабінетів
  з 1 липня

Подання 
заяв для вступу 

з 29 липня

Закінчення
 прийому заяв 
та документів

 

18.00
23 серпня

 

індивідуальні
 усні співбесіди
з 9 до 16 серпня 

(включно)

 

Терміни проведення 
вступних 

випробувань
 

на місця за державним 
замовленням

 не пізніше 02 вересня
за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 
не раніше 18:00 07 вересня

 

Терміни оприлюднення 
рейтингового списку 

вступників
Початок роботи 

вступної кампанії 2022
 

на місця за державним 
замовленням

 до 18.00 07 вересня
за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 
не пізніше 12.00 21 вересня

 

Терміни виконання
 вступниками 

вимог до зарахування 

на місця за державним 
замовленням

 09 вересня
за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 
не пізніше 

30 вересня (денна)

 

Терміни зарахування 
вступників 

за державним  замовленням

 осіб, які зараховані
 на навчання 

за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб
не пізніше 21 вересня

 

Переведення на вакантні
 місця 

державного замовлення

Вступ за державним замовленням 

Вступ  за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 +0,5 × П2 (ТК),
де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів (творчого конкурсу)

бали НМТ (або індивідуалної усної співбесіди) з української мови 
(перший предмет), математики (другий предмет)

 + 
Мотиваційний лист

бали ЗНО з української мови та літератури/
української мови 2019-2021 років (перший предмет) 

з математики 2019-2021 років (другий предмет)
+ 

Мотиваційний лист

визначеного Правилами прийому одного предмету НМТ
 або ЗНО 2019-2021 років (перший предмет) 

та одного предмету НМТ 
або ЗНО 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет)

 + 
Мотиваційний лист

або

marii
Олівець

marii
Олівець

marii
Олівець

marii
Олівець

marii
Олівець

marii
Олівець
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