


Загальна інформація

Порядок прийому на навчання 
для здобуття вищої освіти в 

2022 році, затверджений 
наказом Міністерства освіти і 
науки України від  27 квітня 

2022 року №392

Правила прийому для 
здобуття вищої освіти у 

Східноукраїнському 
національному університеті 

імені Володимира Даля у 2022 
році

https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/Pravyla-pryjomu-2022.pdf


Сайт університету

https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/2022-Dodatok-06.-Perelik-konkursnyh-predmetiv-PZSO.pdf


Етапи вступної кампанії



Подача документів

• Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:
• тільки в електронній формі, окрім переліку випадків визначених Правилами

прийому ч.1. Розділ 6.

• Під час подання заяв на відкриті/фіксовані конкурсні пропозиції вступники
обов’язково зазначають один з таких варіантів:

• «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального
замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним
замовленням)»;

• «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної
кампанії на місця державного або регіонального замовлення».



Подача документів

• Кількість поданих заяв та пріорітети
• пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є

найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення бюджетних
місць;

• Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
• Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення в

фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на
небюджетні конкурсні пропозиції.



Подача документів

• квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих
конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих
конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі
повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі індивідуальної усної
співбесіди (крім осіб, які мають право на квоту-2), та дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа;

• квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих
конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих
конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому
вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ відповідно
до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-
технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях;



Документи необхідні для вступу на бакалавра

•Документ, що посвідчує особу, РНОКПП.
•Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або
тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про
приписку до призовних дільниць).
•Документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про
нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
•Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною
усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної
співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти.
•Чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.



Конкурсний відбір



Конкурсний відбір



Конкурсний відбір



Конкурсний відбір



Індивідуальна усна співбесіда

• Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного 
випробування, яка передбачає очне оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) 
вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за 

результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються 
оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або 
ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника 

(«незадовільно»).



Право на індивідуальну співбесіду
замість НМТ (Квота 1)

• особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (у
тому числі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста);

• особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право
на прийом без екзаменів до Університету за результатами співбесіди;

• особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати Університет

• (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту
населення).



Право на індивідуальну співбесіду
замість НМТ (Квота 1)

• 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.



Право на індивідуальну співбесіду
замість НМТ (Квота 1)

• 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.

беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами ІУС або ЗНО 2019 – 2021 років (у 

будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

беруть участь у конкурсному відборі в межах 

квоти-1 на місця державного або регіонального 

замовлення 



Право на індивідуальну співбесіду
замість НМТ (Квота 1)

• особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в

національному мультипредметному тесті через неможливість створення

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії

закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної

облікової документації № 086-3/о

беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами ІУС або ЗНО 2019 – 2021 років (у 

будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

беруть участь у конкурсному відборі в межах 

квоти-1 на місця державного або регіонального 

замовлення 



Право на індивідуальну співбесіду
замість НМТ (Квота 1)

• особи, які в 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях

національного мультипредметного тесту з певного(их) навчального(их)

предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану,

зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть

бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного

оцінювання

беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами ІУС або ЗНО 2019 – 2021 років (у 

будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

беруть участь у конкурсному відборі в межах 

квоти-1 на місця державного або регіонального 

замовлення 



Право на індивідуальну співбесіду
замість НМТ (Квота 2)

беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами ІУС або ЗНО 2019 – 2021 років (у 

будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

беруть участь у конкурсному відборі в межах 

квоти-2 на місця державного або регіонального 

замовлення 

• особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована
територія окремих районів Донецької та Луганської
областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення,
тимчасово окупована територія Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як
внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї
після 01 січня 2022 року.



Творчий конкурс 
(спеціальність Графічний дизайн)

Творчий конкурс – це форма
вступного випробування для
вступу на молодшого бакалавра
й бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти, яка
передбачає перевірку творчих
та/або фізичних здібностей
вступника (зокрема здобутої
раніше спеціалізованої освіти),
необхідних для здобуття вищої
освіти.



Конкурсний відбір



Мотиваційний лист

• Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі
інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму
(спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та
інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності
вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що
підтверджують викладену в листі інформацію.

• Право вступу на підставі мотиваційного листа визначається у правилах прийому до
закладів вищої освіти. При цьому вступ на підставі розгляду мотиваційного листа
можливий тільки на контракт на затверджений перелік спеціальностей.

• Вимоги до мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти.
Критерії оцінювання мотиваційних листів затверджуються приймальними
комісіями закладів освіти.

https://osvita.ua/consultations/74817/
https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/2022-Dodatok-17.-Motyvatsijnyj-lyst.pdf


Національний мультипредметний тест (НМТ)

http://lv.testportal.gov.
ua:82/demotestNMT/





Реєстрація на НМТ



Розрахунок тестового та конкурсного бала

•Розрахунок бала НМТ

•Переведення тестових балів у шкалу 100-200 балів

•Обчислення конкурсного бала при вступі до бакалаврату



Розрахунок тестового та конкурсного бала

• тестові бали з української мови НМТ
 20 запитань: від 1 до 35 балів

• тестові бали з математики НМТ
 20 запитань: від 1 до 30 балів

• тестові бали з історії України НМТ
 20 запитань: від 1 до 35 балів



Розрахунок тестового та конкурсного бала

• тестові бали з української мови національного 
мультипредметного тесту

• тестові бали з математики національного 
мультипредметного тесту

• тестові бали з історії України національного 
мультипредметного тесту

 Відповідно до додатку 10 до правил прийому

Переведення тестових балів у шкалу 100-200 балів

Приклад
• тестові бали з історії України національного 

мультипредметного тесту – 28 балів

• За шкалою від 100 до 200 (додаток 10) - 167 балів

 1, 2, 3K K K

https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/2022-Dodatok-10.-Tablytsi-perevedennya-baliv.pdf


Розрахунок тестового та конкурсного бала

• - оцінки з першого, другого та третього предметів
• - вагові коефіцієнти, визначені в додатку 6 до Правил прийому
• - оцінка творчого конкурсу
• - дорівнює 1,04
• - дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні 
спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива 
підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Розрахунок конкурсного бала:
 ( )1 1 2 2 3 3КБ РК ГК К П К П К П ОУ= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

або

 1, 2, 3П П П

 ТК
 РК
 ГК

 КБ РК ТК= ⋅

 1, 2, 3K K K



Розрахунок тестового та конкурсного бала

• 100 балів – право участі у конкурсі (подача заяв);

• 125 балів – допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення 
та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця

• 140 балів – для вступу на спеціальності:

081 «Право»;
292 «Міжнародні економічні відносини».

Мінімальне значення конкурсного бала:



• Контакти Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля:

• Телефон: +38(099)640-02-86 (Telegram, Viber, WhatsApp)
• Facebook: https://www.facebook.com/snu.vstup

• Telegram-канал: https://t.me/pk_snu_edu
• E-mail: vstup@snu.edu.ua



Питання?



Дякуємо за увагу
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