




Випускникам 11 класів
Відповідно до Правил прийому на 2022 рік для конкурсного
відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої
освіти, зараховуються результати:

 вступних випробувань у формі індивідуальної усної
співбесіди з двох предметів (українська мова та математика) та
розгляду мотиваційного листа (у разі однакового конкурсного балу) –

при подачі заяви на місця державного замовлення;
 розгляду мотиваційного листа – при подачі заяви на місця

за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник
може подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019,

2020, 2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного
мультипредметного теста. У такому разі конкурсний бал вступника
визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього
незалежного оцінювання (української мови та
літератури/української мови (перший предмет), предмету на вибір
вступника (другий предмет) або математика, або історія України,

або географія ) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів,
або середній бал усіх предметів національного мультипредметного
теста з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100

балів.

У разі успішного закінчення підготовчих курсів для вступу до
конкурсного балу буде додано додаткові бали за шкалою від 0 до 10.

Вступники на навчання подають заяви в більшості випадків в
електронній формі, або в паперовій формі  (в виключних випадках).

 Заява в електронній формі подається через кабінет вступника.
Під час подання документів, вступник обов’язково подає

мотиваційний лист на обрану спеціальність.
Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули у рік вступу

базову та повну загальну середню освіту у закладах освіти, що
знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на
сільський коефіцієнт . СК дорівнює 1,05.



Під час подання заяви в паперовій формі вступник
пред'являє особисто оригінали:

 документа, що посвідчує особу (ID-картка з довідкою про
реєстрацію місця проживання);

 ідентифікаційний код;

 свідоцтво про повну загальну середню освіту й додаток до нього;
 військово-облікові документи (приписне свідоцтво/військовий
квиток);

 документи на пільги;

 сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за
наявності) 2019/2020/2021 або НМТ;

 мотиваційний лист.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 2 копії документів, що посвідчують особу (ID-картка з довідкою
про реєстрацію місця проживання);

 2 копії свідоцтва про повну загальну середню освіту й додаток до
нього;

 2 копії ідентифікаційного коду;

 копії документів на пільги;

 2 копії військово-облікових документів;
 чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
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