
Кафедра комп’ютерно - інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроники  

 

ПОРЯДОК ВСТУПУ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

Етап, строк Що потрібно зробити 

Реєстрація на тестування: 

реєстраційна картка — 

обов’язкова 

1 лютого – 19 квітня 

Усі охочі вступати у 2022 році  мають створити реєстраційну картку. У реєстраційній картці є поля 

для вибору предметів ЗНО /ДПА. Їх потрібно заповнити попри скасування ДПА у формі ЗНО. 

Вступники, які ще не зареєструвалися (тобто не сформували реєстраційну картку) упродовж 

періоду реєстрації (1 лютого - 19 квітня), зможуть зробити це в червні, коли відбуватиметься 

додатковий період формування реєстраційних карток. Вони зможуть взяти участь у додатковій сесії 

тестування. 

 

Мультипредметний тест 2022 

 

Основна – липень 

Додаткова – липень 

Спеціальна - вересень 

Цьогоріч випускники матимуть змогу скласти спрощене ЗНО протягом 28 окремих сесій основної, 

додаткової та спеціальної сесій.  

Національний мультипредметний тест майбутні вступники попередньо складатимуть у липні. 

Буде три сесії складання мультипредметного тесту: 

 основна: її складатиме переважна більшість учасників; 

 додаткова: її складатимуть ті, хто не зміг долучитися до основної сесії;  

 спеціальна окрема сесія: для учасників, які під час основної чи додаткової не зможуть виїхати з 

регіонів, які перебувають під тимчасовою окупацію чи в яких тривають бойові дії.  

Кожен учасник ЗНО матиме лише один шанс пройти тестування 

Реєстрація електронних 

кабінетів 

1 липня 

З 14 липня в електронному кабінеті з’явиться можливість подавати заяви на вступ.У 2022 році 

абітурієнт має право подати 20 заяв, при цьому для вступу на бюджет їхня кількість не має 

перевищувати 5. 

Прийом заяв розпочинається 14 липня і триватиме до: 

18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;  



18:00 22 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а 

також вступних іспитів і творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня. 

22 липня  будуть оприлюднені рейтинги осіб, яких рекомендовано до зарахування на навчання за 

кошти державного бюджету. 

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб буде здійснено не раніше 18:00 02 

вересня. 

Прийом документів 

 29 липня  

До 8 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів,  

До 23 серпня — для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а 

також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня. 

Важливо! Оригінали документів до ЗВО подаються тільки особисто. Крім того, вступник може  

надіслати електронною поштою скановані копії з накладанням КЕП, а на початку навчання надати 

оригінали документів. 

Зарахування вступників 

(бюджет) 

5 вересня 

За кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 

проводиться 05 вересня,  

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання 

за контрактом, відбуватиметься не пізніше 19 вересня. 

Зарахування вступників 

(контракт) 

30 вересня 

За кошти фізичних або юридичних осіб — не пізніше ніж 30 вересня 

Щодо вимог до мотиваційних 

листів 

Вимоги до мотиваційних листів у 2022 році будуть визначатись Правилами прийому закладу освіти  

Запрошуємо отримати спеціальність майбутнього –  

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»! 

 

Освітні програми:  

«Системна інженерія»   або    «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

Вибір за Вами! 


