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Подача заяв - в електронній формі.
Виключення складають:
– особи, які мають право на вступ за індивідуальною
усною співбесідою;
– особи, які можуть реалізувати право на повторне
безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
– особи, які подають іноземний документ про здобуту
освіту;
– іноземці та особи без громадянства;
– особи, які подають документ про раніше здобуту
освіту, виданого до запровадження фотополімерних
технологій їх виготовлення;
– у разі неможливості зареєструвати електронний
кабінет або подати електронну заяву.
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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 125,000.
Обмеження щодо переведення на вакантні місця
державного
(регіонального)
замовлення
не
застосовується до осіб:

– діти загиблих (померлих) осіб, визначених Законом України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", особи з їх числа;
– особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
– особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який
загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав;
– особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи
визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової
служби;
– особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний
судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом
трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.
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Вступники можуть подати до

п’яти заяв на місця

державного та регіонального замовлення
у фіксованих та відкритих конкурсних

пропозиціях, та до

двадцяти заяв на

небюджетні конкурсні пропозиції
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БАКАЛАВР НА ОСНОВІ
ПЗСО
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

Пріоритетність – це показник, виражений
цифрами від 1 до 5, який вступник
особисто присвоює своїм заявам, де
1 – показником найбільшої пріоритетності
заяви,
5 – найменший.
Зазначена пріоритетність заяв не може бути
змінена.
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

Під час подання заяв вступники обов’язково
будуть зазначати один з таких варіантів:
«претендую на участь в конкурсі на місце
державного або регіонального замовлення і на
участь в конкурсі на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб у випадку неотримання
рекомендації за цією конкурсною пропозицією за
кошти державного або регіонального бюджету»;
«претендую на участь в конкурсі виключно на
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб,
повідомлений про неможливість переведення в
межах вступної кампанії на місця державного
або регіонального замовлення».
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

Приймаються результати
НМТ 2022 / ЗНО 2019-2021 років
з трьох предметів або мотиваційний лист
(на кон’юктурні спеціальності та на
контракт).
Результати ЗНО 2019-2021 року з
укр.мови та літ./укр. мови, математики
та/або
історії
України
за
бажанням
вступника можуть бути зараховані замість
відповідних предметів НМТ, якщо різниця
балів НМТ та ЗНО з відповідного предмету
не перевищує 15 балів.
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

Мотиваційний лист
1. При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників
використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на
місця державного та регіонального замовлення), при однакових
пріоритетностях - результати розгляду мотиваційних листів
2. Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або
юридичних осіб, які на основі повної загальної середньої освіти
вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальностями 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» передбачено
розгляд мотиваційних листів.
3. Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або
юридичних осіб, на інші спеціальності достатньо мотиваційного
листа
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного
мультипредметного тесту
Назва спеціальності

014.01 Середня освіта (Українська мова і
література)
014.09 Середня освіта (Інформатика)
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
028
Менеджмент соціокультурної діяльності
029
035
051
053
061
071
072

073
075
081

Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа
Філологія
Економіка
Психологія
Журналістика
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та
страхування
Менеджмент
Маркетинг
Право

Конкурсні предмети
Українська Математика
мова
0,5
0,2

Історія
України
0,3

0,3
0,4
0,3

0,5
0,3
0,4

0,2
0,3
0,3

0,35

0,25

0,4

0,4
0,35
0,35
0,45
0,35
0,35

0,3
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4

0,3
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,35
0,35
0,35

0,4
0,4
0,25

0,25
0,25
0,4
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного
мультипредметного тесту
Назва спеціальності

101
122
123
131
133
141

151
162
171
193
242
263
274
275

Екологія
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Біотехнології та біоінженерія
Електроніка
Геодезія та землеустрій
Туризм
Цивільна безпека
Автомобільний транспорт
Транспортні технології

Конкурсні предмети
Українська Математика
Історія
мова
України
0,3
0,35
0,35
0,3
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3

0,5

0,2

0,35
0,3
0,3
0,4
0,35
0,3
0,3

0,35
0,5
0,5
0,3
0,4
0,5
0,5

0,3
0,2
0,2
0,3
0,25
0,2
0,2
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

Перелік предметів ЗНО 2019-2021
Перший предмет – Українська мова та література
(фіксований)
Другий предмет – профільний (фіксований)
Третій предмет – на вибір з двох предметів, що
закріплені за кожною окремою спеціальністю
(альтернативний).
Мінімальне значення кількості балів сертифіката –
100.
При вступі на спеціальність 022 Дизайн – результати
творчого конкурсуу.
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

КОНКУРСНИЙ БАЛ ВСТУПНИКА:
КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + ОУ,
П1, П2, П3 – оцінки МНТ з першого, другого та третього
предметів;
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів
закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10
балів.
К1+К2+К3+К4=1
У разі вступу на спеціальність 022 Дизан
КБ = ТК,
ТК – творчий конкурс
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

Остаточно конкурсний бал множиться на
регіональний (РК), галузевий (ГК).

РК = 1,04;
ГК = 1,02 (для заяв з 1 та 2 пріоритетом).
На місця держзамовлення:
КБ не менше 125.
На спеціальність 081 “Право”:
КБ не менше 140.
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Етапи вступної компанії
Реєстрація електронних кабінетів вступників
Початок прийому заяв та документів
Початок прийому заяв та документів для участі у
творчому конкурсі на місця державного та
регіонального замовлення
Строки проведення творчих конкурсів для
вступників на місця:
– державного або регіонального замовлення
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які вступають за результатами національного
мультипредметного теста та творчих конкурсів,
складених з 01 по 18 липня
Формування рейтингових списків вступників,
надання
рекомендацій
до
зарахування
та
оприлюднення списків рекомендованих

Денна
Заочна
форма
форма
01 липня 2022 р.
29 липня 2022 р.
06 червня 2022 р.

01 – 18 липня 2022 р.
09 – 16 серпня 2022 р.
о 18:00 годині
23 серпня 2022 р.
не пізніше
29 серпня 2022 р.
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Етапи вступної компанії

Строк
виконання
вступниками,
які
отримали
рекомендації до зарахування на місця державного
замовлення, вимог до зарахування
Формування рейтингових списків вступників, надання
рекомендацій до зарахування та оприлюднення списків
рекомендованих на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
Строк
виконання
вступниками,
які
отримали
рекомендації до зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, вимог до зарахування
Строк
зарахування
вступників,
які
отримали
рекомендації до зарахування на місця державного
замовлення та виконали вимоги до зарахування
Строк
зарахування
вступників,
які
отримали
рекомендації до зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги
до зарахування
Переведення на вакантні місця державного замовлення
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб

Денна
форма

Заочна
форма

до 18:00 години
02 вересня 2022 р.
не раніше 18:00 години
02 вересня 2022 р.
до 16:00 години
23 вересня 2022 р.

05 вересня 2022 р.
не пізніше
30 вересня 2022 р.
не пізніше
16
19 вересня 2022 р.

БАКАЛАВР НА ОСНОВІ
ОКР МС
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БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО

Приймаються результати
ЗНО 2019-2021 року / НМТ 2022
з двох предметів.
1) 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);
2) 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).
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БАКАЛАВР НА БАЗІ МС

КОНКУРСНИЙ БАЛ ВСТУПНИКА:
КБ = 0,5×П1 +0,5×П2,
П1, П2, П3 – оцінки з першого та другого;
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БАКАЛАВР НА БАЗІ МС

Особа може вступити до Університету
для здобуття ступеня бакалавра на основі
ОКР МС, здобутого за іншою спеціальністю,
за держзамовленням за умови вступу на ту
саму або споріднену в межах галузі знань
спеціальність, а також на спеціальності,
зазначені в Переліку спеціальностей, яким
надається особлива підтримка (додаток 4).

15

Приймальна
комісія
КрНУ

БАКАЛАВР НА БАЗІ ОКР МС

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Етапи вступної компанії
Реєстрація електронних кабінетів вступників
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів

Денна
Заочна
форма
форма
01 липня 2022 р.
29 липня 2022 р.
о 18:00 годині
23 серпня 2022 р.
не пізніше
02 вересня 2022 р.

Формування рейтингового списку вступників за кошти
державного бюджету
Строк виконання вимог вступниками, які отримали
до 18:00 години
рекомендації до зарахування на місця державного
07 вересня 2022 р.
замовлення
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення
не раніше 18:00 години
списку рекомендованих на місця за кошти фізичних
07 вересня 2022 р.
та/або юридичних осіб, вимог до зарахування
Строк виконання вимог вступниками, які отримали
до 18.00 години
рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних
23 вересня 2022 р.
та/або юридичних осіб
Строк зарахування вступників, які отримали
рекомендації до зарахування та виконали вимоги до
09 вересня 2022 р.
зарахування, на місця:
не пізніше 30 вересня 2022
– державного замовлення
р.
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Переведення на вакантні місця державного замовлення
не пізніше
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних
21 вересня 2022 р.
16
та/або юридичних осіб

МАГІСТР НА ОСНОВІ
ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
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МАГІСТР НА ОСНОВІ БАКАЛАВРА

Конкурсний відбір осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра
(ОКР спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня
магістра

1) для вступу на спеціальності 081 «Право» :
- результати магістерського комплексного тесту,
- або результати тесту з права ЄФВВ з права та результати ЄВІ з іноземної
мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях).
Результати ЄФВВ з права та результати ЄВІ з іноземної мови 2019-2021
років за бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок МКТ з
права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів ЄФВВ та ЄВІ та
магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15
балів.
2) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне
управління та адміністрування):
- результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового
іспиту,
У передбачених цим Порядком випадках замість результатів МТНК
використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови;

3) для вступу на інші спеціальності:
- результати фахового іспиту при вступі на місця державного або
регіонального замовлення та на місця за кошти фізичних або юридичних осіб
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МАГІСТР НА ОСНОВІ БАКАЛАВРА

КОНКУРСНИЙ БАЛ ВСТУПНИКА 081 ПРАВО:
КБ = 0,3×П1 + 0,7×П2,
П1 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або
індивідуальної усної співбесіди) з іноземної мови або єдиного
вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років;
П2 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або
індивідуальної усної співбесіди) з права або єдиного вступного
фахового випробування 2019-2021 років
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МАГІСТР НА ОСНОВІ БАКАЛАВРА

КОНКУРСНИЙ БАЛ ВСТУПНИКА З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ
05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»,
06 «ЖУРНАЛІСТИКА», 07 «УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ», 28 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
КБ = 0,5×П1 + 0,5×П2,
П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або
індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених
цим Порядком випадках);
П2 – оцінка фахового іспиту

КОНКУРСНИЙ БАЛ ВСТУПНИКА З ІНШИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
П1 – оцінка фахового іспиту

КБ = П1,
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МАГІСТР НА ОСНОВІ БАКАЛАВРА

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Етапи вступної компанії
Строки реєстрації для складання МТНК та МКТ

Денна
Заочна
форма
форма
з 27 червня
до 18:00 години
18 липня 2022 р.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
01 липня 2022 р.
необхідних документів
Основна сесія МТНК та МКТ
10 – 17 серпня 2022 р.
Додаткова сесія МТНК та МКТ
07 – 10 вересня 2022 р.
Строки прийому заяв та документів, які вступають на основі
16 – 23 серпня 2022 р.
індивідуальної усної співбесіди замість МТНК та МКТ
Строки прийому заяв та документів, які вступають на основі
з 16 серпня
результатів МТНК та МКТ або тільки фахового іспиту
до 18:00 години
15 вересня 2022 р.
Строки проведення індивідуальних усних співбесід
25 – 31 серпня 2022 р.
Строки проведення фахових випробувань
16 – 19 вересня 2022 р.
Рекомендації для зарахування на місця державного
не пізніше
замовлення
20 вересня 2022 р.
Оприлюднення
рейтингових
списків
вступників,
які
не раніше
рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних
25 вересня 2022 р.
та/або юридичних осіб
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МАГІСТР НА ОСНОВІ БАКАЛАВРА

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Етапи вступної компанії
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до
зарахування на місця державного замовлення, вимог до
зарахування
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до
зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб, вимог до зарахування
Строк зарахування вступників, які отримали рекомендації до
зарахування на місця державного замовлення та виконали
вимоги до зарахування
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на
місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб,
які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
Строк зарахування вступників, які отримали рекомендації до
зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб та виконали вимоги до зарахування

Денна
форма

Заочна
форма

до 18:00 години
24 вересня 2022 р.
до 18:00 години
26 вересня 2022 р.
25 вересня 2022 р.
не пізніше
10 жовтня 2022 р.
до 18:00 години
30 вересня 2022 р.
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ

– Оригінал документа, що посвідчує особу та копії 1, 2,
11-ї сторінок;
– Військовий квиток або посвідчення про приписку до
призовної дільниці (для чоловіків);
– Документ про середню освіту в оригіналі;
– Сертифікати МНТ/ЗНО/МКТ/МТНК/ЄВІ/ЄФВВ;
– Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера;
– Чотири фотокартки (розміром 3х4 см, кольорові, без
куточка);
– Документи, що підтверджують пільги (за наявності).
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