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Терміни проведення вступної кампанії 

1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти. 

Основний етап (денна і заочна форма здобуття освіти): 

реєстрація електронних кабінетів з 01 липня 2022 року; 

початок прийому заяв з 29 липня 2022 року; 

закінчення прийому заяв: 08 серпня 2022 року для вступників на основі 

індивідуальної усної співбесіди (ІУС), 23 серпня 2022 року для вступників на 

основі національного мультипредметного тесту (НМТ), ЗНО, ІУС замість 

НМТ; 

проведення ІУС з 09 по 16 серпня 2022 року; 

надання рекомендацій за результатами ІУС – 17 серпня 2022 року; 

виконання умов для зарахування цими вступниками – до 10:00 20 серпня; 

зарахування таких вступників – до 15:00 22 серпня 2022 року; 

рейтинговий список вступників на основі НМТ/ЗНО, ІУС із 

рекомендованими на місця державного замовлення– не пізніше 29 серпня; 

виконання вимог для зарахування – до 18:00 02 вересня 2022 року; 

зарахування на місця державного замовлення – 05 вересня 2022 року; 

рекомендації для вступників за контрактом – 02 вересня не раніше 18:00; 

виконання вимог до зарахування вступників за контрактом – до 08 

вересня (заочна форма), до 16 вересня 2022 року (денна форма); 

зарахування вступників за контрактом – 09 вересня 2022 року (заочна 

форма), не пізніше 19 вересня 2022 року (денна форма); 

переведення на вакантні місця державного замовлення – до 19 вересня. 

Додатковий етап на місця з оплатою підготовки (денна і заочна 

форми): 

прийом заяв і документів з 19 вересня по 25 вересня 2022 року (для 

вступників на основі ІУС з 19 вересня по 22 вересня 2022 року); 

проведення ІУС 23 та 24 серпня 2022 року; 

надання рекомендацій до зарахування – 26 вересня 2022 року; 

виконання вимог для зарахування – до 29 вересня 2022 року; 

наказ про зарахування – 30 вересня 2022 року. 

2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб: 

прийом заяв з 29 липня по 23 серпня 2022 року; 
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рейтинговий список із зазначенням рекомендованих –29 серпня; 

виконання умов для зарахування – до 02 вересня 2022 року; 

зарахування вступників – 05 вересня 2022 року. 

3.  Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

Основний етап (денна і заочна форми здобуття освіти): 

реєстрація вступників для складання для складання магістерського тесту 

навчальної компетентності(МТНК) та магістерського комплексного тесту 

(МКТ) розпочинається 27 червня 2022 року та закінчується о 18:00 18 липня 

2022 року; 

реєстрація електронних кабінетів – з 01 серпня 2022 року; 

прийом заяв та документів розпочинається з 16 серпня 2022 року; 

закінчення прийому заяв: 23 серпня  –  для осіб, які вступають на основі 

ІУС замість МКТ або МТНК; 15 вересня 2022 року – для всіх інших категорій 

вступників; 

проведення ІУС – з 25 по 31 серпня 2022 року; 

проведення фахових вступних іспитів – з 29 серпня по 17 вересня 2022 

року; 

рекомендації на місця державного замовлення – не пізніше 20 серпня 2022 

року; на місця за контрактом – 26 вересня 2022 року; 

виконання вступниками вимог для зарахування: за державним 

замовленням до 24 вересня, на місця з оплатою підготовки – до 30 вересня; 

наказ про зарахування: за державним замовленням – 25 вересня 2022 

року, за контрактом – 01 жовтня 2022 року; 

переведення на вакантні місця державного замовлення – до 10 жовтня. 

4. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю:  

прийом заяв і документів з 29 липня по 15 вересня 2022 року; 

проведення фахового вступного випробування в усній формі  –  з 01 

серпня по 16 вересня 2022 року; 

наказ про зарахування – 19 вересня 2022 року. 

 

Подання заяв для участі в конкурсному відборі 

Вступники подають заяви переважно в електронній формі. Вони можуть 

подати до п’яти заяв на місця державного замовлення і до двадцяти заяв 

на місця з оплатою підготовки. Вступники, які подають заяви на відкриті 

конкурсні пропозиції у кожній заяві зазначають її пріоритетність, при цьому 

показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність. Зазначену 
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пріоритетність заяв не може бути змінено. Разом із заявою вступник подає 

мотиваційний лист. 

Конкурсний відбір 

Для вступників на основі ПЗСО: 

використовуватись дві моделі обчислення конкурсного балу вступників 

на основі повної загальної середньої освіти: 

1) за результатами НМТ з коефіцієнтами, встановленими МОН у 

додатку 4 до Порядку прийому, що відображено у додатку 5.1 до Правил 

прийому. До відома: вступники, які мають результати ЗНО 2019-2021 років з 

предметів НМТ, можуть за їх бажанням перезарахувати ці результати тільки, 

якщо різниця балів НМТ і ЗНО не перевищує 15 балів, отже, якщо вступник 

не склав НМТ з математики, то він не може використати замість цього 

результат ЗНО з математики 2019-2022 років; 

2) за результатами ЗНО 2019-2021 років. Для використання цієї моделі 

був обраний перелік 2021 року. Відповідна інформація наведена у додатку 5.2 

до Правил прийому. Цією моделлю зможуть скористатись ті вступники, які 

мають результати ЗНО 2019-2021 років з тих конкурсних предметів, які 

наведені у цьому додатку. Результати НМТ при використанні цієї моделі не 

можна враховувати замість результатів ЗНО з відповідних дисциплін. Для цієї 

моделі буде використовуватись своя формула. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий 

(ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:  

РК дорівнює 1,07 для конкурсних пропозицій університету;  

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності 

(предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4); 1,00 в інших 

випадках. 

Такий порядок обрахування конкурсного балу застосовується під час 

конкурсного відбору на місця державного замовлення на всі спеціальності, а 

також для вступників за контрактом на спеціальності галузей знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та 

адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 22 «Охорона 

здоров’я», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та 

адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 035 «Філологія» 

(за винятком спеціалізації з української мови та літератури). 
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Для вступників на навчання з оплатою підготовки за іншими 

спеціальностями використовуються тільки результати розгляду мотиваційних 

листів. 

Для вступників на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

для конкурсного відбору використовуються результати національного 

мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови 

(перший предмет) та ще одного предмету національного мультипредметного 

тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір 

вступника (другий предмет). 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

1) для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»: 

результати магістерського комплексного тесту або результати тесту з 

права єдиного фахового вступного випробування з права та результати 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких 

комбінаціях); 

2) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 

«Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім 

спеціальності 293 «Міжнародне право»): 

результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового 

іспиту; 

3) для вступу на інші спеціальності:  

результати фахового іспиту при вступі на місця державного замовлення; 

результати розгляду мотиваційних листів при вступі на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

 

Обмеження щодо конкурсного бала вступників 

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного 

(регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на 

такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,00. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не 

може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 

28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». 
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Виконання вступниками умов для зарахування на навчання 

1) особисте подання необхідних документів і укладання договору між 

вступником і університетом; 

2) надсилання сканованих копій необхідних документів, з накладанням 

на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на 

електронну адресу приймальної комісії; у цьому випадку договір укладається 

протягом 20 днів після початку навчання. 


