
ВСТУПНА 
КАМПАНІЯ

2022



Вступ за освітнім 

ступенем бакалавра 

на основі повної 

загальної середньої 

освіти





Спеціальності, за яким здійснюється 
підготовка

Шифр Перелік конкурсних предметів 

За державним замовленням та на умовах контракту

Інженерія програмного забезпечення 121

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або Іноземна мова 
або Біологія або Географія або Фізика 
або Хімія

Прикладна механіка 131

Суднобудування 135

Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

141

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології

151

Енергетичне машинобудування 142

Економіка 051

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

076

Теплоенергетика 144
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Хімія

Перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО)

для вступників на основі повної загальної середньої освіти









ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОБНОГО ЗНО-2022*

19 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ – українська мова,
українська мова і література.

26 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ – біологія, географія,
історія України, математика, математика (завдання
рівня стандарту), фізика, хімія, англійська,
німецька, французька та іспанська мови.

У день проведення пробного тестування кожен
зареєстрований учасник / кожна зареєстрована учасниця
може пройти тест з одного навчального предмета!

* Зверніть увагу! У разі несприятливих епідеміологічних обставин дати
проведення пробного ЗНО може бути змінено. У випадку неможливості
проведення пробного ЗНО з незалежних від організатора причин учаснику
пробного ЗНО буде повернуто сплачені ним кошти за мінусом фактично
понесених витрат.





Тести з іноземних мов 

завдань 

рівня стандарту*

Тести з іноземних мов (англійської, 

іспанської, німецької, французької)

завдань

профільного 

рівня*

результат ЗНО за шкалою 100-200 балів 

(за умови подолання порогу склав / не склав)

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою рівня стандарту) за 

результатом виконання завдань рівня стандарту

* Оцінки з ДПА

визначаються 

тільки для осіб, 

які завершують 

здобуття

повної загальної 

середньої освіти 

в 2022 році та 

мають складати ДПА 

у формі ЗНО  

складаються із

*Ті, хто вивчав іноземну мову на рівні стандарту, –

За результатами виконання 

завдань учасники ЗНО отримують

*Ті, хто вивчав іноземну мову на профільному рівні, –

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою профільного 

рівня) за результатом виконання завдань рівня 

стандарту та профільного рівня

УСІ –



оцінку з ДПА 

з української мови 

(за шкалою 1-12 балів)

ОСОБИ,

ЯКІ МАЮТЬ

СКЛАСТИ ДПА -

Тест з української мови і літератури

завдань 

з української мови

Тест з української мови і літератури

завдань
з української 

літератури

складається із

результат ЗНО** 

за шкалою 100-200 

балів з української 

мови 

(за умови подолання 

порогу склав /

не склав

у межах субтесту 

з української мови)

результат ЗНО** 

за шкалою 

100-200 балів

з української мови 

і літератури

(за умови подолання 

порогу склав / 

не склав)

УСІ – УСІ –

** Результат ЗНО - бал у рейтинговій  шкалі для вступу до ЗВО 

За результатом виконання 

завдань учасники ЗНО отримують



Вступ на ОР бакалавра:

До 5 заяв на

«бюджет» До 30 20 заяв на

«контракт»

ЗНО 2019-2022 років









Вступ за освітнім ступенем бакалавра 

на основі:

ОКР «Молодший спеціаліст»;

ОПС «Фаховий молодший бакалавр»;

ОС «Молодший бакалавр»





Перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО)

для вступників на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр»

Спеціальності, за яким здійснюється 
підготовка

Шифр Перелік конкурсних предметів 

За державним замовленням та на умовах контракту

Інженерія програмного забезпечення 121

1. Українська мова та література
2. Математика 
(або Історія України )

Прикладна механіка 131
Суднобудування 135

Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

141

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151

Енергетичне машинобудування 142
Економіка 051
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

076

Теплоенергетика 144

Небюджетні конкурсні пропозиції (на умовах контракту)

Другий 
предмет на 

вибір 
вступника


