ВИТЯГ
з Порядку прийому на навчання
для здобуття вищої освіти
в 2022 році
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 27 квітня 2022 року № 392
(зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і
науки України від 02 травня 2022 року № 400)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 травня 2022 р. за № 487/37823

КОНКУРСНІ СКЛАДОВІ ВСТУПУ
ДО БАКАЛАВРАТУ
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
БЮДЖЕТ за всіма спеціальностями та
на КОНТРАКТ за спеціальностями
галузей знань 05, 06, 07, 08, 12, 24, 28, 29,
за спеціальністю 035.041 Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська
•

національний мультипредметний тест (НМТ)
(українська мова, математика, історія України) 2022 року;

•

ЗНО 2019 – 2021 років
(з будь яких трьох предметів, що передбачені Правилами прийому
для відповідної спеціальності у 2021, 2020, 2019 роках);
КОНТРАКТ за іншими спеціальностями –
мотиваційний лист
Результати олімпіади +20 скасовано
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КОНКУРСНІ СКЛАДОВІ ВСТУПУ
ДО БАКАЛАВРАТУ
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
КБ=(К1∙П1+К2∙П2+К3∙П3+ОУ) × ГК × РК,
(максимально 200 балів)
К1, К2, К3 – встановлюються Порядком залежно від спеціальності;
ОУ – до 10 балів за підготовчі курси (тільки для спеціальностей, яким
надається особлива підтримка);
ГК – 1,02 до (тільки для заяв з пріоритетом 1 або 2 для
спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
РК – 1,04 для м. Дніпро.
Пільгові категорії (до яких зокрема відносяться учасники бойових дій та особи, місцем
проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на
лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року) замість НМТ
можуть складати індивідуальну усну співбесіду
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КОНКУРСНІ СКЛАДОВІ ВСТУПУ
ДО БАКАЛАВРАТУ
НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
Вступ на БЮДЖЕТ
• національний мультипредметний тест (НМТ)
(українська мова та математика) 2022 року;
• ЗНО 2019 – 2021 років
(українська мова / українська мова та література та математика).
Вступ на КОНТРАКТ
• національний мультипредметний тест (НМТ)
(українська мова та математика) 2022 року;
• ЗНО 2019 – 2021 років
(українська мова / українська мова та література та один предмет
на вибір вступника).
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КОНКУРСНІ СКЛАДОВІ ВСТУПУ
ДО БАКАЛАВРАТУ
НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

КБ=0,5∙П1+0,5∙П2
Фаховий вступний іспит скасовано!
При розподілі бюджетних місць відбувається широкий
конкурс
Пільгові категорії (до яких зокрема відносяться
учасники бойових дій) замість НМТ можуть складати
індивідуальну усну співбесіду
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КОНКУРСНІ СКЛАДОВІ ВСТУПУ
ДО МАГІСТРАТУРИ

спеціальність 081 Право
• магістерський комплексний тест з іноземної
мови та права
КБ=0,3∙ІНО+0,7∙ПР
спеціальності галузей знань 05, 07, 28, 29
• магістерський тест навчальної компетентності та
фаховий іспит
КБ=0,5∙П1+0,5∙П2
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КОНКУРСНІ СКЛАДОВІ ВСТУПУ
ДО МАГІСТРАТУРИ

Інші спеціальності на БЮДЖЕТ – фаховий іспит
КБ=П1
Інші спеціальності на КОНТРАКТ – мотиваційний лист
При вступі на контракт на основі здобутого ступеня
магістра (ОКР спеціаліста) замість тесту навчальної
компетентності можна скласти індивідуальну усну
співбесіду з іноземної мови
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ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ НА ВСТУП
• Вступники можуть подати
–

до 5-и заяв на БЮДЖЕТ та

–

до 20-и – на КОНТРАКТ

• При подачі заяви на БЮДЖЕТ вступник визначає
пріоритетність від 1 до 5, де 1 – показник найбільш
пріоритетної заяви.
• Змінювати пріоритетність заяви після її подачі забороняється.
При відхиленні певної заяви можливість повторної подачі
заяви з тим же пріоритетом втрачається.
• Заяви на КОНТРАКТ для заміщення бюджетних вакансій
використовуватись не можуть.
• Заяви подаються тільки в електронній формі окрім випадків
реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою.

ДО КОЖНОЇ ЗАЯВИ ДОДАЄТЬСЯ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ!
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ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ НА ВСТУП
При виконанні вимог до зарахування вступники надають:
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство (для
паспорта 1 та 2 сторінки; для ID-карти обох боків)
оригінал особисто пред’являється
• копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
оригінал особисто пред’являється
• оригінал документа про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
• копії документів, які підтверджують право вступника на
зарахування за індивідуальною усною співбесідою, право
вступника на переведення на вакантні місця державного
замовлення (за наявності) (оригінали особисто пред’являються).
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ОСНОВНІ СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ
ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО БАКАЛАВРАТУ
Етапи вступної кампанії

ПЗСО на основі
співбесіди

ПЗСО на основі
НМТ

Молодші
спеціалісти

Реєстрація електронних кабінетів

–

з 01 липня

Основна сесія НМТ

–

з 18 липня по 10 серпня

Додаткова сесія НМТ

–

з 16 серпня по 20 серпня

Спеціальна сесія

з 12 вересня по 16 вересня

Прийом заяв та документів

з 29 липня
по 08 серпня

Проведення співбесід

з 09 серпня
по 16 серпня

–

–

Оприлюднення рекомендованих до
зарахування на бюджет

не пізніше
12.00 год.
17 серпня

29 серпня

02 вересня

Кінцевий термін виконання вимог до
зарахування

не пізніше
18.00 год.
20 серпня

не пізніше
18.00 год.
02 вересня

не пізніше
18.00 год.
07 вересня

Зарахування на бюджет

15.00 год.
22 серпня

05 вересня

09 вересня

Переведення на вакантні бюджетні місця
Кінцевий термін зарахування вступників

29 липня – 23 серпня

до 19 вересня
30 вересня

до 21 вересня

ОСНОВНІ СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ
ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО МАГІСТРАТУРИ
За співбесідою

За магістерськими
тестами

За фаховим
іспитом

Реєстрація на магістерські тести

–

з 27 червня
по 18 липня

–

Реєстрація електронних кабінетів

–

Основна сесія магістерських тестів

–

з 10 серпня
по 17 серпня

–

Додаткова сесія магістерських тестів

–

з 07 вересня
по 10 вересня

–

Етапи вступної кампанії

з 01 серпня

з 30 вересня
по 03 жовтня

Спеціальна сесія
Прийом заяв та документів

з 16 серпня
по 23 серпня

Проведення співбесід

з 25 серпня
по 31 серпня

Фахові іспити у закладі освіти

–

з 16 серпня по 15 вересня
–

з 01 вересня по 19 вересня

Оприлюднення рекомендованих до
зарахування на бюджет

20 вересня

Кінцевий термін виконання вимог до
зарахування на бюджет

не пізніше 18.00 год. 24 вересня

Зарахування на бюджет

–

25 вересня

Переведення на вакантні бюджетні місця

до 10 жовтня

Кінцевий термін зарахування вступників

до 30 листопада

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
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 копії (фотокопії) матеріалів, що
підтверджують викладену в листі інформацію.
Мотиваційний лист є обов'язковим і додається до заяви на всі конкурсні
пропозиції.
Особи, які вступили за результатами тільки розгляду мотиваційних листів
можуть бути переведені на місця державного замовлення тільки в разі виконання
вимог для зарахування на такі місця, встановлених Правилами прийому поточного
або наступних років.
Вимоги до мотиваційних листів визначаються Правилами прийому університету.
Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, затверджуються
Головою Приймальної комісії та оприлюднюються на вебсайті університету до
01 червня.
Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та
пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду
мотиваційних листів приймальною комісією.
Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без
присвоєння їм конкурсних балів.
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