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Правила прийому до НУ «Запорізька 
політехніка» в 2022 році розроблені 
відповідно до «Порядку прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 
2022 році», затверджених наказом МОН 
України від 27.04.2022 року № 392
Попередні «Правила…» та «Умови 
прийому…в 2022 році» втратили 
чинність.



В  НУ «Запорізька політехніка» здійснюється 

прийом за наступними ступенями вищої освіти:

БАКАЛАВР

МАГІСТР

- на основі повної загальної середньої 

освіти (ПЗСО)

- на основі ОКР «молодший спеціаліст», 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр»

- на основі ступеня «бакалавр», ОКР «спеціаліст»

«магістр» (друга вища освіта)

- на основі ступеня «бакалавр»

- на основі ОКР «спеціаліст», ступеня

«магістр» (друга вища освіта)

ДОКТОР 

ФІЛОСОФІІ

- на основі ступеня «магістр»

- на основі ОКР «спеціаліст»



Джерела 

фінансування 

здобуття 

вищої освіти державне 
замовлення

кошти фізичних та/або
юридичних осіб



АДРЕСНЕ 
РОЗМІЩЕННЯ 

(широкий конкурс)

ФІКСОВАНІ 
ПРОПОЗИЦІЇ

ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ЗА 
ДЕРЖАВНИМ 

ЗАМОВЛЕННЯМ

Бакалаври  
на основі 

ПЗСО

Бакалаври 
на основі 
МС, ФМБ

Магістри 
081 

«Право»

Бакалаври
022 «Дизайн», 
017 «Фізична 

культура», 191 
«Архітектура..»

Магістри



Прийом заяв та документів

• документ, що посвідчує особу (оригінал та копія);

• військово-обліковий документ (оригінал та копія);

• атестат (диплом) і додаток до нього (оригінал та

копія);

• сертифікат НМТ 2022 р.

або ЗНО отриманий у 2019-2021р.;

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;

• мотиваційний лист;

• документи, які підтверджують право на пільги.

5 заяв (за державним замовленням)

до 20 заяв (за контрактом)



Вступ бакалаврів на основі 
ПЗСО

За 
державним 

замовленням

Всі спеціальності –
НМТ+мотивац.лист

Спеціальності 
022 «Дизайн», 
017 «Фізична

культура», 191 
«Архітектура..» -
творчий конкурс 
+ мотивац. лист

За 
контрактом

Спеціальності 
галузі знань 05, 
06, 07, 08, 12, 22 
24, 28, 29 і спец. 

035 – НМТ + 
мотивац. лист 

Всі інші спеціальності 
– мотиваційний лист



29 липня
початок прийому заяв та документів

Етапи вступної кампанії
бакалаври на основі ПЗСО

Реєстрація 

електронних 

кабінетів 

з 01 липня Прийом за 

співбесідою

Закінчення прийому 

документів

Проведення співбесід, 

творчих конкурсів

Рекомендація до 

зарахування

Виконання умов для 

зарахування

Зарахування

до 20 серпня

22 серпня

Прийом 

за НМТ

23 серпня

-

29 серпня

до 2 вересня

05 вересня

Прийом за тв. 

конкурсом

08 серпня

01-18 липня (д/з)

09-16 серпня (контр)

29 серпня

до 2 вересня

05 вересня

08 серпня

09-16 серпня

17 серпня



Реєстрація електронних 
кабінетів (з 01 липня)

Реєстрація електронних кабінетів та подання заяв в 

електронній формі здійснюється на сайті vstup.edbo.gov.ua

Для реєстрації потрібні такі дані:

• діюча адреса електронної пошти, яка буде логіном для входу до 

кабінету;

• пароль для входу до кабінету; 

• номер, PIN-код і рік отримання сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання;

• серію та номер документа про повну загальну середню освіту.

Після створення та активації кабінету треба завантажити кольорову 

фотокартку та скан додатку документу про освіту.



Прийом документів 
(29 липня – 23 серпня для вступу за 

результатами НМТ чи ЗНО)

Вступники подають заяви в електронній формі через особистий 

електронний кабінет вступника.

• В заяві вступник вказує конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності та форми здобуття освіти;

• В кожній заяві вступник вказує пріоритетність (1- найвища)

В університеті працює консультаційний центр, де вам з радістю 

допоможуть подати документи для вступу

Консультаційний 
центр 

Приймальної 
комісії

в. Жуковського 60



Проведення творчих 
конкурсів, співбесід

Творчі конкурси проводяться для вступників бакалаврату на основі

ПЗСО чи отриманого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста на спеціальності 017 «Фізична культура і

спорт», 022 «Дизайн», 191 «Архітектура та містобудування».

Співбесіди проводяться для осіб, які мають право складати співбесіду

замість НМТ.

Можуть проводитись очно чи дистанційно.

Для вступників за державним замовленням:

творчі конкурси проводяться з 01 по 18 липня;

співбесіди проводяться з 09 по 16 серпня

Для вступників за контрактом:

творчі конкурси проводяться з 09 по 16 серпня



Розрахунок конкурсного балу
для вступників на основі ПЗСО

(КБ) = К1·П1 + К2·П2 + К3·П3 + ОУ

П1, П2, П3 – оцінки НМТ

ОУ – бал за успішне 

закінчення підготовчих 

курсів (для інж.-техн. спец.) 

до 10 балів

К1, К2, К3 – 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»)



Балансування конкурсного 
бала

Конкурсний бал балансується на регіональний (РК), 

галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на 

їх добуток

РК = 1,04

ГК=1,02 для поданих заяв з 

першим та другим пріоритетом 

на інженерно-технічні 

спеціальності



ПЕРЕЛІК ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Шифр 

галузі
Галузь знань

Код 

спеціальності
Найменування спеціальності

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136 Металургія

14 Електрична інженерія
141

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

144 Теплоенергетика

15
Автоматизація та 

приладобудування

151
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

152
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія

27 Транспорт 275 Транспортні технології (за видами)



- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- чорнобильці;
- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад

освіти;
- учасники бойових дій;
- особи, які не проходили НМТ за станом здоров'я;
- особи, які вступають за квотою-2 (наказ МОН України

від01.03.2021 №271).

Вступ за співбесідою



Вступ бакалаврів на основі ОКР 
молодшого спеціаліста (фахового

молодшого бакалавра)

За 
державним 

замовленням

Всі спеціальності –
дві предметні 

оцінки (укр.мова, 
математика) з 
НМТ чи ЗНО 

+мотивац.лист

Спеціальності 
022 «Дизайн», 017 

«Фізична культура», 191 
«Архітектура..» - оцінка з 
укр.мови (НМТ чи ЗНО) 

+творчий конкурс + 
мотивац. лист

За 
контрактом

Всі  спеціальності –
оцінка з укр.мови

та будь яка, за 
вибором вступника, 

з НМТ чи ЗНО + 
мотивац.лист



Етапи вступної кампанії на 
основі ОКР молодшого 
спеціаліста (фахового 
молодшого бакалавра)

Прийому заяв та 

документів
29 липня -23 серпня

Проведення творчих 

конкурсів

01-18 липня

(держ.замовл)

09-16 серпня (контр)

Абітурієнт може подати не більше п'яти заяв за 

державним замовленням. 

Реєстрація 

електронних 

кабінетів 01 липня

Рекомендація 

до зарахування 

02 вересня

Виконання вимог 

до зарахування до 

07 вересня

Зарахування до 

09 вересня

30 вересня (контр)



Прийом документів на основі
ОКР молодшого спеціаліста

(фахового молодшого бакалавра)
(29 липня – 23 серпня)

Вступники подають заяви в електронній формі через особистий 

електронний кабінет вступника.

• В заяві вступник вказує конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності та форми здобуття освіти;

• В кожній заяві вступник вказує пріоритетність (1- найвища)

В університеті працює консультаційний центр, де вам з радістю 

допоможуть подати документи для вступу

Консультаційний 
центр 

Приймальної 
комісії

в. Жуковського 60



Розрахунок конкурсного балу

(КБ) = К1·П1 + К2·П2 (ТК) 

П1 – оцінка (НМТ або ЗНО)

П2 - оцінка (НМТ або ЗНО) 

чи творчий конкурс

К1, К2 – вагові коефіцієнти

(К1, К2 = 0,5)

Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним 

замовленням – 125 балів



Вступ магістрів

За 
державним 

замовленням

Спеціальність 081 
«Право» -

магістерський 
комплексний тест 
(іноземна мова та 

право)

Спеціальності 
галузей знань 05, 

06, 07, 28, 29 –
Магістерський 

тест навчальної 
компетентності

+ фаховий іспит + 
мотивац. лист

За 
контрактом

Всі інші 
спеціальності –
мотиваційний 

лист

Всі інші 
спеціальності –
фаховий іспит + 
мотивац. лист



Етапи вступної кампанії 
магістрів

Прийому заяв та 

документів для 

осіб, які вступають 

за співбесідою 
16 серпня -23 серпня

Абітурієнт може подати не більше п'яти заяв за 

державним замовленням. 

Реєстрація для 

складання 

магістерських тестів 

27 червня -18 липня

Рекомендація 

до зарахування 

20 вересня

Виконання вимог 

до зарахування до 

24 вересня

Зарахування до 

25 вересня

10 жовтня (контр)

Реєстрація електронних 

кабінетів з 01 серпня

Прийому заяв та 

документів 
16 серпня -15 вересня

Співбесіди

25 – 31 серпня

Фахові іспити до 

19 вересня



Розрахунок конкурсного балу

(КБ) = 0,3·П1 + 0,7·П2 (спец.081 «Право») 

П1 – оцінка (іноз.мова з КМТ)

П2 - оцінка (право з КМТ) 

П1 – оцінка магістерського тесту навч.компетентності

П2 – оцінка фахового іспиту

Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним 

замовленням – 125 балів

(КБ)= 0,5·П1 + 0,5·П2 (галузі 05,06,07,28,29)

(КБ)=П1 (всі інші спеціальності)

П1 – оцінка фахового іспиту



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 (у

тому числі в електронній формі) матеріали, що

підтверджують викладену в листі інформацію



Чекаємо Вас в 

Національному університеті 

«Запорізька політехніка»


