10 головних особливостей вступу до ЗНУ в
2022 році
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Правила прийому
Головний документ, який регулює процедуру вступної кампанії - Правила прийому до
Запорізького національного університету в 2022 році.
З правилами прийому можна ознайомитись за посиланням:
https://web.znu.edu.ua/pk/normativni-dokumenti-vstupnoji-kampaniji/

Подання заяв
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Подача заяв на вступ на 1 курс ступеня бакалавра та до магістратури відбувається в електронній формі.
Подача заяв на 1 курс зі скороченим строком та на 2-3 курси ступеня бакалавра
відбувається в електронній формі.
Винятками є такі категорії вступників:
~ ті, хто вступає за співбесідою або квотою-2;
~ ті, хто вступає на основі іноземного документу про освіту;
~ ті, хто вступає на основі документу про освіту, виданого до запровадження
фотополімерних технологій;
~ ті, хто мають розбіжності в написанні ПІБ, дати народження, статі або
громадянства в документі, що посвідчує особу вступника та в сертифікаті ЗНО.
У 2022 році пільговики, які вступатимуть за квотою-1 подають електронну заяву, але обов’язково
підтверджують право на пільгу в закладі освіти до початку конкурсного відбору.
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Сертифікати ЗНО
В 2022 році для вступу на ОС бакалавр приймаються сертифікати ЗНО 2019 – 2022 років.
Сертифікати в магістратуру з ЄВІ приймаються 2020 – 2022 років, ЄФВВ приймаються виключно за
2022 рік.

Вступ до магістратури
Охочим вступати до магістратури на базі диплома бакалавра на БУДЬЯКУ спеціальність необхідно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з
іноземної мови у форматі ЗНО.
Охочим вступити на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне
управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» окрім єдиного вступного
іспиту з іноземної мови (ЄВІ) необхідно скласти єдине фахове випробування (ЄФВВ)
також у форматі ЗНО.
При цьому у 2022 році, аби вступити на спеціальність 081 Право необхідно мати
ВИКЛЮЧНО диплом бакалавра зі спеціальністю 081 Право та 293 Міжнародне право
(або напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право»)
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ЗНО для вступу на основі молодшого спеціаліста
Для вступу на всі спеціальності на старші курси (1 курс зі скороченим строком та 2-3 курси) на базі
молодшого спеціаліста необхідно скласти ЗНО з української мови та літератури або української мови (в
залежності від обраної спеціальності, визначається Правилами прийому).
Другим предметом ЗНО для вступу на 1 курс зі скороченим строком є математика або історія України
(в залежності від обраної спеціальності, визначається Правилами прийому).
Другим предметом ЗНО для вступу на 2-3 курси є будь-який з переліку предметів, що залишились:
Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
(за вибором вступника).

Приймаються сертифікати 2019 – 2022 років.

Творчі конкурси та вступні іспити
Охочим вступити на 1 курс за державним замовленням на спеціальності
017 Фізична культура і спорт (Фізичне виховання, спорт, фітнес та рекреація), 022 Дизайн,
026 Сценічне мистецтво, 191 Архітектура та містобудування необхідно скласти творчий конкурс в
період з 01 липня по 13 липня (згідно з графіком). Пільговим категоріям вступників (квота-1), які
мають право складати вступні іспити замість ЗНО та бажають вступити за державним замовлення на
будь-яку спеціальність необхідно скласти вступні випробування в період з 01 липня по 13 липня
(згідно з графіком). Додаткова сесія вступних іспитів та творчих конкурсів відбудеться з 14 липня по
22 липня – для вступу виключно на контракт.
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Пріоритетність заяв на місця державного замовлення
Це показник важливості даної спеціальності в ЗНУ для вступника, де 1 – найвища пріоритетність,
а 5 – найнижча пріоритетність.
На місця державного замовлення вступник має право подавати не більше 5 заяв на будь-які
спеціальності. При вступі виключно на контракт вступник має право подати до тридцяти заяв на
будь-які спеціальності.

Прохідний бал
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Прохідний конкурсний бал для вступу за державним замовленням на будь-яку спеціальність (окрім
081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії») повинен бути не менше 125 балів.
Конкурсний бал вступника на одну і ту ж освітню програму в різних закладах вищої освіти
(ЗВО) може відрізнятись, в залежності від вагових коефіцієнтів.

Конкурсний бал для вступу на бюджетну або контрактну форму навчання на 1 курс на основі
повної загальної середньої освіти для спеціальностей 081 «Право», 281 «Публічне управління та
адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» не
може бути менше ніж 140 балів.
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Етапи вступної кампанії на 1 курс на базі ПЗСО
Реєстрація електронних кабінетів – з 01 липня до 30 вересня.
Початок прийому заяв та документів – 14 липня.
Кінцевий термін прийому заяв та документів:
- для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або
творчих конкурсів – 16 липня (о 18-00).
- для осіб, які склали вступні іспити та творчі конкурси до 13 липня
та/або осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО –
22 липня (о 18-00).
- Оприлюднення рейтингового списку – за державним замовленням
27 липня,
на контрактну форму навчання – 04 серпня
Зарахування – 05 серпня (бюджет), не пізніше 18 серпня (контракт).
Переведення на вакантні місця державного замовлення – не пізніше 19 серпня (відповідно до
Правил прийому до ЗНУ в 2022 році, розділ 8 Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття
вищої освіти у ЗНУ).

Вступ за квотами
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Квота 1

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни.
2. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які
проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному
відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
3.
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа (але,
ВАЖЛИВО, що у 2022 році вступ таких осіб у будь-якому разі здійснюється на підставі
наявності необхідних сертифікатів ЗНО)
4.
Особи, у яких є захворювання, зазначені в Переліку захворювань та патологічних
станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання (наказ МОН/МОЗ №1027/900 від 29.08.2016).

Квота 2

1.
Особи, які вступають за програмою «Крим-Україна», що проживають на тимчасово
окупованій території (не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або
переселилися з неї після 01 січня 2022 року. )
2. Особи, які вступають за програмою «Донбас-Україна», що проживають на тимчасово
окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, а також на територіях
населених пунктів на лінії зіткнення (не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або
переселилися з неї після 01 січня 2022 року.
(Відповідно до Правил прийому до ЗНУ в 2022 році, розділ 8 Спеціальні умови участі в
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти у ЗНУ)

Приймальна комісія ЗНУ
вул. Жуковського 66А, каб. 114,115
тел.: (061) 228-75-38, (061) 289-12-68
e-mail: pk.znu.ua@gmail.com
сайт: https://pk.znu.edu.ua

