
Вступна кампанія 
2022 року



Ø наказ МОНУ від 27 квітня 2022 року № 392

Ø  зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 
науки України від 02 травня 2022 року № 400

Ø Юстований 3.05.2022  року №487/37823

Затверджений Порядок
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році



МБ на основі ПЗСО

Ø Всі спеціальності (бюджет) 

ЗАЯВА+ Національний мультипредметний тест з 
української мови (перший предмет) та, визначеного 

Правилами прийому, іншого предмету (другий 
предмет) або бали зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019 - 2021 років з двох конкурсних 
предметів (у будь-яких комбінаціях) передбачених 

Правилами прийому в один з цих років для 
відповідних спеціальності+МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Ø Всі спеціальності (контракт)
ЗАЯВА+МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

!Документ про раніше здобуту освіту подається в усіх випадках, 
але не враховується при розрахунку конкурсного балу



Бакалавр на основі ПЗСО

Ø Спеціальності з творчим конкурсом

ЗАЯВА+ТВОРЧИЙ КОНКУРС+МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Ø Інші спеціальності (бюджет) та кон'юнктурні спеціальності 
(контракт)

ЗАЯВА+НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ 
ТЕСТ+МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Ø Інші спеціальності (контракт) (крім спеціальностей 
галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 
"Управління та адміністрування", 08 "Право", 12 
"Інформаційні технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 
"Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні 
відносини", та спеціальностей, для яких передбачено 
проведення творчого конкурсу

ЗАЯВА+МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

!Документ про раніше здобуту освіту подається в усіх випадках, 
але не враховується при розрахунку конкурсного балу

! За наявності використовуються результати ЗНО 2019-2021



Коригуючі коефіцієнти для вступників 
на бакалавра (магістра вет) після ПЗСО

1. Відсутній СК взагалі.
2. Регіональний для нас збільшили до 1.07 (був 
1.04). 
РК за місцем фактичного знаходження закладів 
вищої освіти дорівнює 1,04 для конкурсних 
пропозицій закладів вищої освіти у 
Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, 
Полтавській областях; 1,07 - у Миколаївській, 
Сумській, Харківській, Чернігівській областях; 
1,00 - в інших випадках;
3. галузевий без змін
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із 
пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні 
спеціальності, спеціалізації), передбачені в 
Переліку спеціальностей, яким надається 
особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках;



Бакалавр на основі МС, МБ чи 
ФМБ

для вступу на місця державного (регіонального) 
замовлення - національного мультипредметного тесту 
з української мови або зовнішнього незалежного 
оцінювання 2019 - 2021 років з української мови та 
літератури/української мови (перший предмет) та 
національного мультипредметного тесту з математики 
або зовнішнього незалежного оцінювання з 
математики 2019 - 2021 років (другий предмет);

Ø для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб - визначеного Правилами прийому одного 
предмету національного мультипредметного тесту або 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 
років (перший предмет) та одного предмету 
національного мультипредметного тесту або 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 
років на вибір вступника (другий предмет)



Бакалавр на основі МС, МБ чи 
ФМБ

Адресне розміщення державного замовлення 
здійснюється за єдиним конкурсом від усіх державних 
замовників за формами здобуття вищої освіти в 
закладах вищої освіти державної форми власності 
незалежно від сфери управління для здобуття:

ступеня бакалавра (магістра ветеринарного 
спрямування) на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра;



Магістр на основі бакалавра

Ø Спеціальність Право

ЗАЯВА + МАГІСТЕРСЬКИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ТЕСТ(МКТ) + 
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Ø Спеціальності галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові 
науки", 07 "Управління та адміністрування", 28 "Публічне 
управління та адміністрування" (бюджет і контракт)

ЗАЯВА + МАГІСТЕРСЬКИЙ ТЕСТ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ + 
ІСПИТ В ЗВО+ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Ø інші спеціальності (бюджет)
ЗАЯВА + ІСПИТ В ЗВО+ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Ø Інші спеціальності (контракт)

ЗАЯВА + ІСПИТ У ЗВО АБО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
!Документ про раніше здобуту освіту подається в усіх випадках, але не 

враховується при розрахунку конкурсного балу
! За наявності використовуються результати ЄВІ-ЄФВВ 2019-2021



Вагові коефіцієнти при розрахунку 
конкурсного балу 

1. Для МБ після ПЗСО К1-0,5 і К2 – 0,5
2. Бакалавр (магістр вет) після ПЗСО коефіцієнти 
К1,К2 і К3 визначені в додатку 4 до Порядку
3. Бакалавр (магістр вет) після МС, МБ чи ФМБ К1-0,5 
і К2 – 0,5
4. Магістри Право іноземна мова -0,3 а фах -0,7.
5. Магістри з спеціальностей галузей знань 05 
"Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та 
адміністрування", 28 "Публічне управління та 
адміністрування» К1-0,5 і К2 – 0,5.



ІНОЗЕМЦІ

Ø Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної 
загальної середньої освіти вступають на перший курс 
для здобуття ступеня бакалавра (магістра 
ветеринарного спрямування), зараховуються бали 
вступного іспиту для іноземців (предмети 
визначаються Правилами прийому). 

ØДля конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 
вступають на другий (третій) курс з нормативним або 
на перший курс з скороченим строком навчання для 
здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного 
спрямування), зараховуються бали вступного іспиту 
для іноземців (предмети визначаються Правилами 
прийому). 



ІНОЗЕМЦІ

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня 
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста) вступають на навчання для здобуття 
ступеня магістра:

Ø для вступу на спеціальність 081 «Право» 
зараховуються результати вступного іспиту з права та 
іноземної мови;

Ø  для вступу на спеціальності галузей знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та 
адміністрування», 28 «Публічне управління та 
адміністрування» - результати вступного іспиту з 
фаху та іноземної мови;

Ø для вступу на інші спеціальності-результати 
вступного іспиту з фаху.



ІНОЗЕМЦІ

Ø Прийом іноземців на навчання може проводитись 
очно та/або дистанційно.

Ø Термін дії запрошення на навчання становить не 
більше 1 року з дати його реєстрації в 
Автоматизованій системі «Електронний журнал» 
уповноваженого Міністерством освіти і науки 
України державного підприємства.Ø Брати участь у дистанційному прийомі можуть 
іноземці, які отримали запрошення на навчання, 
зареєстроване в Автоматизованій системі 
«Електронний журнал» уповноваженого 
Міністерством освіти і науки України державного 
підприємства, отримали комплекс послуг з 
інформаційної та консультаційної підтримки, а 
також отримали візу для в’їзду в Україну з метою 
навчання.



ІНОЗЕМЦІ

Ø Для організації дистанційного набору іноземних 
громадян на навчання для здобуття вищої освіти 
заклад освіти укладає угоду з партнерською 
організацією, що є резидентом країни походження 
вступників. Предметом угоди є надання послуг з 
ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів 
вступників, організації прийому заяв вступників в 
електронній формі, надання приміщень і технічних 
засобів для проведення консультацій і вступних 
випробувань закладом вищої освіти у дистанційному 
форматі.



ІНОЗЕМЦІ

Укладання угод закладами освіти України можливе з 
організаціями, що відповідають таким вимогам:

відповідність площі приміщень для дистанційного 
подання документів, проведення консультацій і 
вступних випробувань встановленим нормам 
карантинних обмежень в країні, де здійснюється 
набір;

забезпечення вступників засобами індивідуального 
захисту;

забезпечення процедури ідентифікації вступників з 
використанням технологій розпізнавання обличчя, 
яка включає перевірку персональних даних 
(прізвище, ім’я по батькові (за наявності)), 
біометричних даних та їх верифікацію з офіційною 
(державною) базою даних;

забезпечення контролю дотримання вимог 
доброчесності під час складання вступного іспиту для 
іноземців;



ІНОЗЕМЦІ
забезпечення місця збереження вилучених на час 

проходження вступного випробування телефонів, 
планшетних комп’ютерів та інших електронних 
пристроїв  вступників;

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та 
інтернет мережі; 

забезпечення відеоспостереження по периметру 
аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для 
іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох  
відеокамер;

забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з 
екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі 
реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, 
телевізор або проектор з екраном);

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для 
контролю за дотриманням вимог академічної 
доброчесності та технічного супроводу під час 
проведення вступного іспиту для іноземців;



ІНОЗЕМЦІ
забезпечення усіх вступників індивідуальними 

комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи 
закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для 
іноземців;

забезпечення проведення консультацій і тренувань 
перед вступним іспитом для іноземців з метою 
ознайомлення з правилами його складання в 
дистанційній формі і використання онлайн-
платформи;

забезпечення відеозапису вступного випробування, 
передачі відеоматеріалу до закладу освіти через 
онлайн-платформу, зберігання інформаційних та 
відеоматеріалів після проведення вступного іспиту 
для іноземців протягом п’яти років в партнерській 
організації.



СТРОКИ  ВК
МБ, БАКАЛАВР ПІСЛЯ ПЗСО

Ø реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 
документів розпочинається 01 липня

Ø прийом заяв та документів розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 8 
серпня - для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, 
творчих конкурсів; о 18:00 23 серпня - для осіб, які вступають за результатами 
національного мультипредметного теста, а також творчих конкурсів, які були 
складені з 01 по 18 липня;

Ø творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 до 18 липня включно. У 
період з 9 по 16 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів 
для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб. 

Ø індивідуальні усні співбесіди проводяться з 9 по 16 серпня включно.



МБ, БАКАЛАВР ПІСЛЯ ПЗСО
Ø Формування рейтингових списків вступників, надання 

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 
рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або 
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 
здійснюються не пізніше 29 серпня.

Ø Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 
зарахування на місця державного або регіонального замовлення 
до 18:00 02 вересня;

Ø зарахування вступників за кошти державного або місцевого 
бюджету (за державним або регіональним замовленням) 
проводиться 05 вересня; за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб - не пізніше ніж 30 вересня;



БАКАЛАВР ПІСЛЯ МС, МБ, 
ФМБ

Ø Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів розпочинається 01 липня, прийом заяв та 
документів розпочинається 29 липня і закінчується о 18:00 23 
серпня.

Ø Формування рейтингових списків вступників, надання 
рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 
рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або 
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 
здійснюються не пізніше 02 вересня.

Ø Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 
зарахування на місця державного або регіонального замовлення 
до 18:00 07 вересня;

Ø Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за 
державним або регіональним замовленням) проводиться 09 вересня; за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 30 вересня;



БАКАЛАВР ПІСЛЯ ПЗСО, МС, 
МБ, ФМБ

Ø Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати 
додатковий набір вступників за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб за денною формою здобуття освіти для здобуття ступеня 
бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної 
загальної середньої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за 
умови зарахування таких вступників до 30 листопада.



МАГІСТР ПІСЛЯ БАКАЛАВР 

Ø реєстрація вступників для складання магістерського тесту 
навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту 
розпочинається 27 червня та закінчується о 18:00 18 липня;

Ø реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів розпочинається 1 серпня;

Ø основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського 
комплексного тесту проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня за графіком, 
затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;

Ø додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та 
магістерського комплексного тесту проводиться у період з 07 вересня до 10 
вересня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості 
освіти;



МАГІСТР ПІСЛЯ БАКАЛАВР 

Ø прийом заяв та документів розпочинається 16 серпня і 
закінчується о 18:00 15 вересня для осіб, які вступають на основі 
результатів магістерського тесту навчальної компетентності, 
магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в 
закладі освіти;

Ø рекомендації для зарахування за державним (регіональним) 
замовленням надаються не пізніше ніж 20 вересня;

Ø вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 
18:00 24 вересня;

Ø наказ про зарахування за державним замовленням видається 25 вересня.



МАГІСТР ПІСЛЯ МАГІСТРА 

Друга вища освіта на контракт на кон’юнктурні 
спеціальності або МТНК або усна співбесіда з іноземної 
мови.
Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, 
які згідно з цим Порядком передбачають складання 
магістерського тесту навчальної компетентності, 
вступники на основі ступеня магістра (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором 
або подати результат магістерського тесту навчальної 
компетентності, або скласти індивідуальну усну 
співбесіду з іноземної мови.



Розгляд мотиваційних листів 
здійснюється Приймальною 
комісією без присвоєння їм 
конкурсних балів.



ДЯКУЮ  
ЗА УВАГУ!


