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МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ 
МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО 

СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО  
 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів розпочинається з 01 ЛИПНЯ 2022 року. Реєстрація та 
робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 ЖОВТНЯ 2022 
року. 

Прийом документів для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра 
денної і заочної форм здобуття освіти проводиться: 

від осіб, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра з 29 ЛИПНЯ 2022 
року до 23 СЕРПНЯ 2022 року; 

Строки проведення творчих конкурсів та індивідуальної усної співбесіди 
для вступників, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра з 25 СЕРПНЯ 2022 
року до 27 СЕРПНЯ 2022 року. 

 

Вступники за денною та заочною формами здобуття освіти, крім осіб, які мають 
право на вступ за індивідуальною усною співбесідою, наявності розбіжностей у 
реєстраційних документах, неможливості зареєструвати електронний кабінет 
подають заяви в електронній формі. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: 
 документа (одного з документів), що посвідчує особу та громадянство; 
 військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 
 посвідчення про приписку до призовних дільниць – для призовників; 
 документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і 

додаток до нього; 
 сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років або 

національного мультипредметного тесту 2022 року; 
 мотиваційний лист; 
 документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами індивідуальної усної співбесіди (за наявності). 
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає копії вищезазначених 

документів, чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см та папку на 
зав’язках. 

 
Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту): 

https://pk.dspu.edu.ua/download-ndz-730/


 особи, з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України;  
 особи, яким Законом України надано право на прийом без екзаменів до 

державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;  
 особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).  
 особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасники бойових 

дій, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військово-
службовців строкової служби); 

 особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в 
зовнішньому незалежному оцінювані через неможливість створення особливих 
(спеціальних) умов; 

 особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 
проходження національного мультипредметного тесту Українським центром 
оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність 
організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної 
комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про 
необхідність створення певних умов для проходження національного 
мультипредметного тесту, та відповідного  підтвердження Українського центру 
оцінювання якості освіти про неможливість їх створення); 

 особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія 
населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 
2022 року. 
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