
pk.zp.edu.ua

https://pk.zp.edu.ua/


Зміни до «Правил прийому до НУ
«Запорізька політехніка» в 2020 році 
розроблені відповідно до Змін до Умов 
прийому для здобуття вищої освіти 
України в 2020 році, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 04.05.2020 №591, 
(зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 07 травня 2020 року за № 
415/34698)



Джерела фінансування 
(зміни)

• Іноземці, які постійно проживають в 
Україні – мають право вступу нарівні з 
громадянами України;

• Вартість навчання встановлюється 
відповідно до Порядку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 03 березня 2020 року № 191;

• Обов'язковість укладання договору про 
навчання.



за 

держзамов-

ленням

01-12 серпня

13

серпня
початок 

прийому 

заяв та 

докумен-

тів

Етапи вступної кампанії
на основі ПЗСО

за контрактом 

13-22 серпня

Закінчення 

прийому 

документів

проведення 

творчих 

конкурсів, 

іспитів Список 

рекомен

дованих

27 

серпня



Розрахунок конкурсного балу

(КБ) = К1·П1 + К2·П2 + К3·П3 + К4·А + К5·ОУ + К6*МЛ

П1, П2, П3 – оцінки ЗНО

А – середній бал атестату

ОУ – бал за успішне 

закінчення підготовчих 

курсів (для інж.-техн. спец.)

К1, К2, К3, К4, К5, К6 –

вагові коефіцієнти

Мінімальний конкурсний бал для вступу за 

держзамовленням - 125 балів. 

Мінімальні бали в сертифікатах ЗНО- 100 балів.
((КБ) >140 для спеціальностей 081 «Право», 281 «Публічне управління та 

адміністрування»,  292 «Міжнародні економічні відносини»)

МЛ – бал за 

мотиваційний лист;

К6 = 0



- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- чорнобильці;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад

освіти

Вступ за співбесідою

Прийом заяв та

документів

13-16 серпня

Проведення співбесід 

16-18 серпня 

Рекомендація до 

зарахування

20 серпня



Спеціальні умови вступу
Вступ за співбесідою:

- інваліди війни

- чорнобильці

- інваліди неспроможні відвідувати ЗВО

Вступ в межах Квоти-1

- учасники бойових дій

- діти-сироти

- особи, якім відмовлено в реєстрації на ЗНО

- особи з захворюваннями (Наказ МОН\МОЗ № 1027/900)

Вступ в межах Квоти-2 - особи з тимчасово окупованої 
території (Центр «Крим-Україна»)

Започатковано діяльність Центру «Донбас–Україна»



Виконання вступниками 
вимог до зарахування

Подання оригіналів документів до 31 
серпня може здійснюватися шляхом:

• подання особисто до ПК університету;

• надсилання їх поштою;

• надсилання на електронну пошту ПК 
сканованих копій документів з 
накладенням КЕП вступника (оригінали 
надаються протягом 10 днів від дати 
початку навчання)



Етапи вступної кампанії на 
основі ОКР молодшого 

спеціаліста  

Прийом заяв та 

документів

13-22 серпня

Проведення 

вступних 

випробувань

25-31 серпня

Абітурієнт може подати не більше трьох заяв. 

Документи подаються в паперовій формі



05

серпня
початок 

прийому 

заяв та 

докумен-

тів

Етапи вступної кампанії
магістратура 

(крім 016, 017, 081)

Закінчення 

прийому 

документів

22 серпня

проведення 

вступних 

випробувань

05-26 серпня

Список 

рекомен

дованих

01 

вересня



05

серпня
початок прийому заяв 

та документів

Етапи вступної кампанії
магістратура 

(016, 017, друга вища освіта)

Закінчення 

прийому 

документів

22 серпня

проведення 

вступних 

випробувань

05-26 серпня

Список 

рекомен

дованих

01 

вересня



05

серпня
початок 

прийому 

заяв та 

докумен-

тів

Етапи вступної кампанії
магістратура (081 право)

Закінчення 

прийому 

документів

22 серпня

Список 

рекомен

дованих

01 

вересня

Дозволена участь вступників магістрів спеціальності 081 Право 

в спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту



Дякую за увагу!


