Вступ до закладів вищої
освіти в 2022 році в
умовах воєнного стану

Вступ–2022 на основі
мультитесту
 Мультипредметний тест відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з
трьох предметів (українська мова, математика, історія України).
 Для різних спеціальностей будуть встановлені різні вагові коефіцієнти оцінок.
 Для вступу на бакалаврат будуть потрібні результати тесту + мотиваційний лист +
заява.

 Подання документів і підтвердження місця навчання буде здійснюватися через
інтернет.
 Для вступу в заклади вищої освіти для деяких спеціальностей буде проведений
творчий конкурс.
 В інших важливих питаннях буде максимально збережено усталені правила та схеми
організації роботи. Це стосується адресного розміщення бюджетних місць, широкого
конкурсу, відкритих та фіксованих конкурсних пропозицій, вступу для здобуття
другої освіти, подання 5 заяв на бюджетні місця та до 20 заяв у загальному обсязі
тощо.
 Строки вступної кампанії можуть змінюватись у разі несприятливої безпекової
ситуації.

Вступ на програми
бакалаврату
 Для вступу на бакалавра на основі свідоцтва про повну загальну
середню освіту, вступники на спеціальності з творчим конкурсом
мають подати заяву, мотиваційний лист, а також пройти творчий
конкурс, бал за який буде пріоритетним.
 При вступі на інші спеціальності на бюджет, включаючи кон'юнктурні
спеціальності (це «Гуманітарні науки» (крім спеціальності
«Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика»,
«Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини»),
необхідно буде подати заяву, результати національного
мультипредметного тесту та мотиваційний лист.

Контракт
 Спеціальність 035 (крім української та кримськотатарської мови і
літератури, фольклористики) і галузі знань 05, 06, 07, 08, 22, 24, 28, 29
Національний мультипредметний тест (НМТ) + мотиваційний лист
 Інші спеціальності на контракт – лише мотиваційний лист, який буде
основою для рейтингування вступників.

Роль мотиваційних листів
 У вступній кампанії 2022 року суттєво підвищиться роль мотиваційних листів.
 У 2022 році абітурієнти матимуть можливість подавати мотиваційні листи
через ЄДЕБО.
 Для вступників, які претендують на бюджетні місця, мотиваційний лист
використовуватиметься для рейтингування абітурієнтів з однаковим
конкурсним балом.
 Для вступників на контракт мотиваційний лист буде основою для
рейтингування учасників вступної кампанії.

 Такий лист має мінімальну вагу.

Що таке мотиваційний лист і
навіщо він потрібен?
 Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до
закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає
себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму.
 Він дещо збільшує конкурсний бал, і це може бути важливим аргументом при
вступі. За однакових балів ЗНО заклади освіти зможуть надати перевагу
найбільш вмотивованим абітурієнтам.
 Пишучи мотиваційний лист, вступник отримує додаткову можливість
обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні
вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.

Порогові бали

 для вступу на основі загальної середньої освіти (державне
замовлення) – не менше за 125;
 для медичних спеціальностей, зокрема стоматологія (222, 228),
педіатрія – 150 (за винятком вступників за конкурсним балом
більше 175 балів);
 для здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю фармація,
промислова фармація (226) – 130 балів;
 для спеціальностей галузей право (08), публічне управління,
адміністрування (28), міжнародні відносини (29) – 140 балів.

Вступна кампанія для
пільгових категорій
громадян: що відомо?
 Наразі офіційної інформації про те, хто з абітурієнтів матиме право на
зарахування до університетів за квотами – немає.
 Поки однозначно можна говорити про пільги для дітей, які втратили
батьків на війні.

 Що стосується внутрішньо-переміщених осіб, які попередні роки мали
квоти, питання залишається відкритим.

Коефіцієнти
 Зазвичай під час вступної кампанії діють три коригувальні
коефіцієнти: сільський, регіональний та галузевий.
 Сільський і галузевий коефіцієнти цього року будуть діяти так, як
передбачають умови прийому на 2022 рік.
 Регіональний коефіцієнт безумовно зазнає певних змін,

Середній бал атестата

 Цього року середній бал атестата при вступі враховуватися не
буде, незважаючи на те, що закон України про вищу освіту
передбачає врахування цих балів.

