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Порядок прийому заяв та документів для участі у 
конкурсному відборі до ЗВО

• Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають до п’яти заяв із

зазначенням пріоритетності на місця державного замовлення та до двадцяти заяв

на контракт в електронній формі. Вступ відбувається на підставі сертифікату

ЗНО з 3-х конкурсних предметів, а також середнього балу свідоцтва про

закінчення повної загальної середньої освіти

• Для здобуття ОС «Бакалавр» (магістра ветеринарного спрямування) на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня

молодшого бакалавра подають заяви в електронній формі. Вступ за

результатами сертифікату ЗНО з 2-х конкурсних предметів та фахового

вступного випробування.

• Для здобуття ОС «Магістр» за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та

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

08 «Право», 28 «Публічне управління» та 29 «Міжнародні відносини» вступ на

навчання відбувається за результатами ЄВІ з іноземної мови та ЄФВВ. Для усіх

інших спеціальностей зараховується ЄВІ з іноземної мови, а також фахове

вступне випробування.

УСІ вищезазначені категорії вступників подають заяви в електронній формі, 

окрім

• категорії вступників, які користуються спеціальними умовами участі у

конкурсному відборі подають заяви тільки в паперовій формі.



Етапи вступної кампанії 

для вступників на освітній ступінь бакалавр 

(магістр ветеринарного спрямування)

Етапи вступної кампанії Строки проведення

Реєстрація електронних кабінетів з 01 липня 2022 року

для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Прийом заяв та документів 14 липня до 1800 годині 22 липня 2022 року

для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на основі вступних 

іспитів, співбесід та творчого конкурсу

Прийом заяв та документів 24 червня до 1800 годині 08 липня 2022 року

Проведення вступних іспитів та творчого 

конкурсу
11-13 липня 2022 року

для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра

Прийом заяв та документів 14 липня до 1800 годині 22 липня 2022 року

Строки проведення фахових вступних 

випробувань 
23 – 30 липня 2022 року



Перелік конкурсних предметів 

у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань)

для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність
Конкурсний предмет

1 2 3

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові технології)

У
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к
а 

м
о
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математика

історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або географія, 

або фізика, або хімія

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

Кібербезпека

Інформаційні системи та технології

Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування; 

Робототехнічні системи та комплекси)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

(Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

Інжиніринг електроенергетичних систем з 

відновлювальними джерелами)

Теплоенергетика

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Харчові технології 

Деревообробні та меблеві технології

Будівництво та цивільна інженерія

Геодезія та землеустрій

Лісове господарство

Садово-паркове господарство

Агроінженерія

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового 

харчування)

математика або 

хімія
фізика або біологія



Спеціальність
Конкурсний предмет

1 2 3

Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення військ, сил)

У
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к
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м
о

в
а

біологія або хімія математика або фізика
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Екологія

біологія

історія України або іноземна 

мова, або математика, або 

географія, або фізика, або 

хімія

Біотехнології та біоінженерія

Біомедична інженерія

Агрономія

Захист і карантин рослин

Садівництво та виноградарство

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Водні біоресурси та аквакультура

Фізична культура і спорт творчий конкурс

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

У
к
р
аї

н
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к
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м
о

в
а 
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л
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ат
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р
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іноземна мова

історія України або 

математика, або біологія, або 

географія, або фізика, або 

хімія

Туризм

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Право історія України
математика або іноземна 

мова

Економіка (Економіка підприємства; Міжнародна економіка; 

Економічна кібернетика; Цифрова економіка)

математика

історія України або іноземна 

мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або 

хімія

Психологія

Облік і оподаткування (Облік і аудит; Аналітичне та обліково-

правове забезпечення бізнесу)

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит; 

Корпоративні фінанси)

Менеджмент

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Перелік конкурсних предметів 

у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань)



Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Код 

спеціальності
Найменування спеціальності

015.37
Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської 

продукції та харчові технології )

101 Екологія
133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

162 Біотехнологія та біоінженерія
181 Харчові технології

187 Деревообробні та меблеві технології 

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)



Перелік конкурсних предметів 

у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань)

для вступників на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Спеціальність
Конкурсний предмет

1 2* 3

Вступ на місця за державним замовленням*

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
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Історія 

України*

Фахове 

вступне 

випробування

Право

Соціальна робота 

Туризм

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії

Економіка (Економіка підприємства)

Математика*

Психологія

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Менеджмент

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Публічне управління та адміністрування

*вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб дозволено за сертифікатом 
ЗНО (2 показник) з будь-якого предмету – історія України або математика, або 

іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія



8

Перелік конкурсних предметів 

у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань)

Спеціальність
Конкурсний предмет

1 2* 3

Вступ на місця за державним замовленням*

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Українська 

мова

Історія

України*

Фахове 

вступне 

випробування

Екологія

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Біотехнології та біоінженерія

Харчові технології 

Деревообробні та меблеві технології

Агрономія

Захист і карантин рослин

Садівництво та виноградарство

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Водні біоресурси та аквакультура

Лісове господарство

Садово-паркове господарство

Агроінженерія

Ветеринарна медицина 

Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування)

*вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб дозволено за сертифікатом ЗНО 
(2 показник) з будь-якого предмету – історія України або математика, або іноземна мова, 

або географія, або біологія, або фізика, або хімія



9

Перелік конкурсних предметів 

у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань)

Спеціальність
Конкурсний предмет

1 2* 3

Вступ на місця за державним замовленням*

Інженерія програмного забезпечення

Українська 

мова
Математика*

Фахове 

вступне 

випробування

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування; Технічний 

сервіс машин та обладнання сільськогосподарського 

виробництва)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними

джерелами)

Теплоенергетика

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Будівництво та цивільна інженерія

Геодезія та землеустрій

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

*вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб дозволено за сертифікатом ЗНО 
(2 показник) з будь-якого предмету – історія України або математика, або іноземна мова, 

або географія, або біологія, або фізика, або хімія



Етапи вступної кампанії Строки проведення

Реєстрація вступників для складання Єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови та Єдиного фахового вступного випробування

26 квітня 2022 року до 1800 години 

17 травня 2022 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (тест із 

загальних навчальних компетентностей)
20 червня 2022 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови 22 червня 2022 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування 

(з економіки та міжнародної економіки)
24 червня 2022 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування 

(з права та міжнародного права)
24 червня 2022 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування 

(з обліку та фінансів)
29 червня 2022 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

(з політології та міжнародних відносин)
29 червня 2022 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування 

(з психології та соціології)
29 червня 2022 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування 

(з управління та адміністрування)
01 липня 2022 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів
з 01 липня 2022 року

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного 

випробування

15 липня до 1800 години 22 липня 2022 року

Проведення фахових вступних випробувань для вступників

(окрім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові

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

08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 

29 «Міжнародні відносини»)

23 ‒ 30 липня 2022 року

Етапи вступної кампанії 

для вступників на освітній ступінь магістр



Дякую за увагу!
Приймальна комісія

Телефони приймальної комісії (044) 258-42-63, (044) 527-83-08 


