
Вступна кампанія 2023. Дорожня карта вступника для здобуття ступеня “Бакалавр” 
на основі ОКР “Молодший спеціаліст” і ОПС “Фаховий молодший бакалавр”



План дій абітурієнта

1.ЗНО/НМТ

• Скласти ЗНО або НМТ

2.Подача 
заяв

• Зареєструвати електронний кабінет

• Подати електронні заяви

3.Подача 
документів

• Знайти себе в рейтингових списках 
рекомендованих до зарахування

• Подати документи 



НМТ - 2023
Для вступу в 2023 році приймаються результати Національного 

мультипредметного тесту (НМТ)2022-2023 або сертифікати ЗНО 2020-

2021 років. РЕЄСТРАЦІЯ НА НМТ В КВІТНІ на сайті УЦОЯО 

(https://my.testportal.gov.ua/registration/nmt) 

https://my.testportal.gov.ua/registration/nmt


Так, які ж ЗНО або НМТ необхідні для вступу? 
Факультет Економіки та менеджменту

Спеціальність Предмети ЗНО/НМТ (вступні
іспити)

Бали (мінімальна кількість,
конкурсний бал за шкалою 100-200)

051 Економіка ЗНО:
1.Українська мова 
2.На вибір: математика, історія 
України, іноземна мова, 
біологія, географія, фізика або 
хімія
або НМТ: 
1.Українська мова
2.Математика
3. На вибір: історія України, 
іноземна мова, біологія, 
географія, фізика або хімія

100
100

100
100
100

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, 
страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент (менеджмент, менеджмент

безпеки підприємств, менеджмент організацій 
охорони здоров’я, логістика, менеджмент готельного 
та ресторанного бізнесу)

075 Маркетинг

101 Екологія

При вступі на основі диплому бакалавра замість ЗНО/НМТ можна подавати тільки Мотиваційний лист



Так, які ж ЗНО необхідні для вступу?
Факультет інформаційних систем і технологій  

Спеціальність Предмети ЗНО/НМТ (вступні
іспити)

Бали (мінімальна кількість,
конкурсний бал за шкалою 100-200)

121 Інженерія програмного забезпечення ЗНО:
1.Українська мова 
2.На вибір: математика, історія 
України, іноземна мова, 
біологія, географія, фізика або 
хімія
або НМТ: 
1.Українська мова
2.Математика
3. На вибір: історія України, 
іноземна мова, біологія, 
географія, фізика або хімія

100
100

100
100
100

122  Комп’ютерні науки

125 Кібербезпека

При вступі на основі диплому бакалавра замість ЗНО/НМТ можна подавати тільки Мотиваційний лист



Так, які ж ЗНО необхідні для вступу? 
Юридичний факультет

Спеціальність Предмети ЗНО/НМТ (вступні
іспити)

Бали (мінімальна кількість,
конкурсний бал за шкалою 100-200)

029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа

ЗНО:
1.Українська мова 
2.На вибір: математика, історія України, 
іноземна мова, біологія, географія, фізика або 
хімія
або НМТ: 
1.Українська мова
2.Математика
3. На вибір: історія України, іноземна мова, 
біологія, географія, фізика або хімія

100
100

100
100
100

081 Право

ЗНО:
1.Українська мова 
2.На вибір: математика, історія України, 
іноземна мова, біологія, географія, фізика або 
хімія
3.Фахове випробування
або НМТ: 
1.Українська мова
2.Математика
3. На вибір: історія України, іноземна мова, 
біологія, географія, фізика або хімія

Конкурсний бал 120*
(вступ тільки з дипломом Право, 
Міжнародне право або Правознавство)

*Конкурсний бал обчислюється, як середній бал трьох результатів НМТ або двох результатів ЗНО!

При вступі на основі диплому бакалавра замість ЗНО/НМТ можна подавати тільки Мотиваційний лист (окрім спеціальності 081 Право)



Так, які ж ЗНО необхідні для вступу? 
Факультет психології та соціальних технологій

Спеціальність Предмети ЗНО/НМТ (вступні
іспити)

Бали (мінімальна кількість,
конкурсний бал за шкалою 100-200)

053 Психологія

ЗНО:
1.Українська мова 
2.На вибір: математика, історія 
України, іноземна мова, біологія, 
географія, фізика або хімія
або НМТ: 
1.Українська мова
2.Математика
3. На вибір: історія України, іноземна 
мова, біологія, географія, фізика або 
хімія

100
100

100
100
100

231 Соціальна робота

При вступі на основі диплому бакалавра замість ЗНО/НМТ можна подавати тільки Мотиваційний лист



Коли та як реєструється електронний кабінет вступника

Вступники подають заяви для вступу
до закладів вищої освіти в 
електронній формі онлайн через 
електронні кабінети. Для цього
потрібно увійти на сторінку системи
подання заяв в електронній формі
за 
адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. 
Реєстрація електронних кабінетів
вступників розпочнеться з 01 липня.
Якщо не вдається зареєструвати 
електронний кабінет чи подати 
електронну заяву, звертайтесь до 
Приймальної комісії.

https://vstup.edbo.gov.ua/


Коли подавати електронні заяви і документи на денну форму

Подача заяв 

(денна форма):

19.07.-31.07.2023

04.09.-15.09.2023

Рекомендація на 

зарахування 

(денна форма): 

11.08.2023

22.09.2023

Зарахування на 

денну форму 

навчання 

проводиться до 

30.09.2023 



Коли подавати електронні заяви і документи на заочну і
дистанційну форму

Подача заяв:

19.07.-31.07.2023

04.09.-15.09.2023

02.10.-13.10.2023

06.11.-17.11.2023

Рекомендація на 

зарахування: 

11.08.2023

22.09.2023

20.10.2023

24.11.2023

Зарахування на 

заочну форму 

навчання 

проводиться до 

30.11.2023 



Які документи необхідні для подачі
• паспорт; витяг з Єдиного

державного демографічного
реєстру або довідку про реєстрацію
місця проживання;

• ідентифікаційній код (РНОКПП);

• військовий квиток або посвідчення
про приписку – для 
військовозобов'язаних;

• документ державного зразка про 
освіту (диплом молодшого
спеціаліста або фахового
молодшого бакалавра);

• сертифікат (2020, 2021 або 2022, 
2023 року) відповідного рівня
зовнішнього незалежного
оцінювання або НМТ;

• чотири кольорові фотокартки
розміром 3 х 4 см.



Як нас знайти
Місце знаходження: 

м.Київ, Святошинський 
район, бульвар 
Академіка 
Вернадського 16-В

https://goo.gl/maps/GecB
VyQmfSYRWU1u5

Неподалік від станцій 
метро Святошин, 
Житомирська і 
Академмістечко

Контакти:+380504425552,

admission@e-u.edu.ua

https://goo.gl/maps/GecBVyQmfSYRWU1u5

