
вступний іспит для іноземців – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох 

конкурсних предметів, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник не допускається до участі в 

конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань (виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про 

негативну оцінку вступника («незадовільно»)); 

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»); 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного 

предмета (ів)) і вмотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування 

умови проведення дистанційного творчого конкурсу 

фаховий іспит – те саме 

Вступ на 
бакалаврат 

Кон’юнктурні спеціальності 
НМТ, ЗНО, ТК, ІУС, ВІІ, МЛ 

05, 06, 07, 08, 12, 22, 24, 28, 29, 035 (крім 
укр. І крим-тат) 

Творчі конкурси 
НМТ, ЗНО, ТК, ІУС, МЛ 

017, 022, 023, 024, 025, 026 
Інші спеціальності 

Звичайний 
вступ 

Пільгові іноземці 
Звичайний 

вступ 
Пільгові іноземці 

Звичайний 
вступ 

Пільгові іноземці 

бюдж контр бюдж контр контр бюдж контр бюдж контр контр бюдж контр бюдж контр контр 

ПЗСО НМТ (ЗНО) +МЛ ІУС+МЛ ВІІ ТК+МЛ ВІІ 
НМТ (ЗНО) 

+ МЛ 
МЛ ІУС+МЛ МЛ ВІІ 

МС, ФМБ, 
МБ НМТ (ЗНО): 

укр. мова + 
математика 

+МЛ 

НМТ 
(ЗНО): 
Укр. 

Мова 
+ будь 
який + 

МЛ 

НМТ=ІУС+МЛ ВІІ 

НМТ (ЗНО) 
укр. мова + 
математика 

+МЛ 

НМТ 
(ЗНО): 
Укр. 

Мова 
+ будь 
який 

або ТК 
+ МЛ 

ІУС=НМТ+ТК+МЛ ВІІ 

НМТ (ЗНО): 
укр. мова + 
математика 

+МЛ 

НМТ 
(ЗНО): 
Укр. 

Мова 
+ будь 
який + 

МЛ 

НМТ=ІУС + МЛ ВІІ 

Друга 
вища 

 ФІ+МЛ  ФІ+МЛ ВІІ  ФІ+МЛ  ФІ+МЛ ВІІ  ФІ+МЛ  ФІ+МЛ ВІІ 

 

 



Вступ у 
магістратуру 

Кон’юнктурні спеціальності 
05, 06, 07, 28, 29 

081 Право 
293 Міжнародне право 

Інші спеціальності 

МТНК, ФІ, ІУС, МЛ МКТ, ЄВІ+ЄФВВ, ІУС, МЛ ФІ, МЛ 

Звичайний вступ Пільгові іноземці 
Звичайний 

вступ 
Пільгові іноземці 

Звичайний 
вступ 

Пільгові іноземці 

бюдж контр бюдж контр контр бюдж контр бюдж контр контр бюдж контр бюдж контр контр 

бакалаври МТНК+ФІ+МЛ 
МТНК=ІУС 

(іноземна)+ФІ+МЛ 
Не виписано 

категорії 

ВІІ 
(фах+іноземна) 

МКТ/ЄВІ+ЄФВВ + 
МЛ 

МКТ=ІУС 
(парво+іноземна) + МЛ 
Не виписано категорії 

ВІІ 
(право+іноземна) 

ФІ+МЛ 
або ФІ 

або 
МЛ 

- ВІІ (фах) 
магістри, 
спеціалісти МТНК+ФІ+МЛ 

ІУС 
(іноземна) 
або МТНК 
+ ФІ + МЛ 

 

 НМТ – національний мультипредметний тест 

 ЗНО – 2019-2021 років 

 МЛ – мотиваційний листопад  

 ВІІ – вступний іспит (для іноземців) – предмети визначаються правилами прийому 

 ІУС – індивідуальна усна співбесіда 

 ТК – творчий конкурс 

 МС – молодший спеціаліст 

 ФМБ – фаховий молодший бакалавр 

 МБ – молодший бакалавр 

 ЄВІ – єдине вступне випробування з іноземної мови (2019-2021) 

 ЄФВВ – єдине фахове вступне випробування (2019-2021) 

 МКТ – магістерський комплексний тест (2022) для вступників на 081 право і 293 міжнародне право (містить іноземну мову і право) 

 МТНК – магістерський тест навчальних компетентностей (2022), (для вступників на 05, 06, 07, 28, 29) – за програмою ТЗНК 

 ФІ – фаховий іспит (у вигляді комп’ютерного тестування з фаху в університеті, (дистанційно – за рішенням ПК)) 

Пільгові: 

 

Проходять ІУС або ТК замість  НМТ на основі пзсо, мб, фмб: 



- особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або 

які переселилися з неї після 01 січня 2022 року (вступники тільки на основі пзсо) 

- особи з інвалідністю внаслідок війни 

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти  

- постраждалі учасниками Революції Гідності 

- особи, яким за рішенням регламентної комісії відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в ЗНО за неможливістю створення спецумов 

 

Вступники на основі ПЗСО: 

ІУС (українська мова, математика, Історія України) – усі спеціальності, крім 017, 022, 023, 024, 025, 026 

Вступники на основі МС, ФМБ, МБ:  

ІУС (українська мова, математика, Історія України) – усі спеціальності 

Вступники у магістратуру: 

ІУС (галузі 05, 06, 07, 28, 29) – іноземна мова замість МТНК (за програмою ТНЗНК) 

ІУС (081 Право, 293 Міжнародне право) – право + іноземна мова (за програмою МТК або ЄВІ і ЄФВВ) 

Вступники іноземці: 

Вступники на перший курс – вступний іспит (предмети визначаються правилами прийому): українська мова, математика, біологія, історія України, Іноземна 

мова, хімія, географія 

Вступники у магістратуру: 

Галузі 05, 06, 07, 28, 29 – вступний іспит (фах + іноземна) 

Право – вступний іспит (право + іноземна) 



Інші спеціальності – вступний іспит (фах) 

 


