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Шановні вступники!

Запорізький національний університет – ве-
лика й дружна родина однодумців і талановитих
фахівців своєї справи. Він складається з 12 фа-
культетів, Інженерного навчально-наукового
інституту та чотирьох коледжів: Запорізького
металургійного фахового коледжу, Запорізького
гідроенергетичного фахового коледжу, Еко-
номіко-правничого фахового коледжу та Фахо-
вого коледжу бізнесу та харчових технологій. 

Це – сучасний виш європейського вектору
розвитку. Його ефективна діяльність відзначена
високими рейтинговими показниками. ЗНУ
удостоєний почесних звань “Лідер вищої освіти
України”, “Лідер національної освіти” та “Лідер
наукової та науково-технічної діяльності”.

Університет активно співпрацює з потенційни-
ми роботодавцями. Із цією метою ми регуляр-
но оновлюємо базу наших партнерів, укладає-
мо угоди, які в подальшому дозволяють студен-
там вишу проходити практики на базі підпри-
ємств, організацій та установ і працевлаштову-
ватися в майбутньому. 

Освітній процес в університеті відбувається з
використанням інноваційних технологій і муль-
тимедійного обладнання. Мережа технічних
засобів складається з-понад півтори тисячі оди-
ниць, які розташовані в навчальних корпусах і в
спорткомплексі. Освітній процес в університеті
відбувається в майже 100 мультимедійних ауди-
торіях та інноваційних лабораторіях. Процес тех-
нічного оснащення аудиторного фонду триває
постійно. Крім того, виш має потужну матеріаль-
но-технічну базу та розвинену інфраструктуру для
комфортного навчання, проживання та дозвілля
здобувачів освіти. До послуг студентів – 11 на-
вчально-лабораторних корпусів і 7 гуртожитків. 

Варто відзначити, що в ЗНУ розуміють важли-
вість вивчення іноземних мов. Саме завдяки
цьому, на базі університету існує чимало освіт-
ніх центрів, серед яких – центр інтенсивного
вивчення іноземних мов, французький лінгві-
стичний центр, центр німецької мови під егідою

Goethe-Institut, Шекспірівський центр, Школа
Конфуція, де вивчають китайську мову, центр
вивчення польської мови і культури. На міжна-
родному рівні виш підтримує партнерські відно-
сини з багатьма закладами вищої освіти Фран-
ції, Італії, Польщі, Естонії, Болгарії, Румунії, Туреч-
чини, Китаю та інших країн. Університет забез-
печує євроінтеграцію для здобувачів вищої осві-
ти, завдяки програмі подвійного диплома, за
якою молодь може водночас отримати вищу
освіту в ЗНУ та другий диплом у зарубіжному
закладі. Студенти мають можливість брати
участь у міжнародних програмах обміну.

У структурі ЗНУ є потужна сучасна наукова
бібліотека, науково-дослідна частина, центр піс-
лядипломної освіти, центр культури, відділ аспі-
рантури та докторантури, моніторингу якості
освіти та ліцензування, відділ міжнародних
зв’язків. До послуг студентів – спортивно-оздо-
ровчий комплекс, студентський спортивно-
оздоровчий табір “Славутич”, біостанція-профі-
лакторій, спортивно-оздоровчий комплекс
“Студентська Січ” і база відпочинку “Монтаж-
ник”. ЗНУ дає студентам можливість реалізува-
ти себе в позанавчальній роботі. Це – наукова
діяльність, спортивні заходи, художня самоді-
яльність, волонтерство. 

Один із провідних показників успішності
вишу – це досягнення його студентів і вихован-
ців. Саме тому в університеті активно підтри-
мують найрізноманітніші починання молоді.
Йдеться про: “Ufest” – щорічний фестиваль-
презентацію досягнень активістів, “ZNU
Cheer” – студентську групу підтримки спортив-
них команд ЗНУ, “Плацкарт” – програму, що до-
помагає студентам навчатись в інших універси-
тетах за обміном, “Зелений ЗНУ”, який пропа-
гує 3 основні ідеї: сортування сміття, перехід
на ЕКО-товари та екологічну освіту, “ZNU
Panthers” – спортивну секцію фрісбі у виші,
“Лекторій ЗНУ”, “SAIUP” – проєкт академічної
доброчесності, “Fresh-food ZNU”, котрий пред-
ставляє у виші лінійку здорового харчування в
університетських буфетах. Створені умови
сприяють успішній самореалізації здобувачів
освіти та випускників Запорізького національ-
ного університету. Висока якість здобутих знань
формує з них конкурентноспроможних фахів-
ців, котрі користуються попитом на ринку праці. 

Шановні вступники, приєднуйтеся до потуж-
ної сучасної команди нашого Запорізького
національного університету, адже тим самим
ви забезпечуєте собі надійне високопрофесій-
не майбутнє!

На який курс ви бажаєте вступати? Чи маєте ви диплом бакалавра/

спеціаліста/магістра 

з будь-якої спеціальності?

Чи маєте ви диплом молодшого 

спеціаліста з будь-якої спеціальності?

Чи маєте ви документ 

про повну загальну середню освіту?

Ви можете вступити до коледжів

ЗНУ на основі свідоцтва 

про базову загальну 

середню освіту Ви маєте сертифікат ЗНО з української мови та літератури 

(2018-2021 рр.), а також ще один будь-який 

з переліку існуючих сертифікатів ЗНО?

Ви складаєте ЗНО 

у 2021 році або маєте

сертифікати ЗНО 2020,

2019, 2018 р.?

Ви маєте можливість 

вступити на 1 курс на

основі документа про

повну загальну 

середню освіту 

або на 2 (3) курс 

(при наявності диплома 

молодшого спеціаліста)

Чи належите ви до однієї 

із зазначених категорій громадян: 

– особи, які звільнені 

від складання ЗНО внаслідок

захворювання; 

– особи, які визнані 

постраждалими учасниками

Революції Гідності, учасниками

бойових дій;

– особи, які проживають 

на тимчасово окупованій 

території або переселилися 

з неї після 01.01.2021 

(Програма “Крим-Україна”);

– особи, звільнені з військової

служби включно з 01.12.2020?

Чи обрали ви бажану 

спеціальність? (врахуйте, що

при вступі на спеціальність

081 Право, вам необхідно

мати ВИНЯТКОВО диплом

бакалавра зі спеціальностей

081 та 293)

Ви маєте право

вступати на основі

вступних іспитів

Ви маєте право вступати 

на 1 курс до ЗНУ 

на основі вступних іспитів

Ви маєте право

вступати на 2 курс

за іншою 

спеціальністю на

підставі вступних

іспитів та за умови

наявності у вас

складених ЗНО 

з предметів 

за відповідною 

спеціальністю, що

були встановлені

Правилами 

прийому до ЗНУ 

у 2021 році

Ви обрали спеціальності, 

на які бажаєте 

подавати заявки на вступ?

Чи знаєте ви, сертифікати ЗНО 

з яких предметів необхідні для вступу 

на обрані вами спеціальності?

На базі диплома спеціаліста/

магістра ви маєте право вступати на основі 

вступних іспитів, але винятково на контракт. 

Ви маєте право подавати документи 

з 15 липня 2021 року

Для того, щоб дізнатись перелік предметів ЗНО 

на обрані спеціальності на сайті Приймальної комісії ЗНУ 

перейдіть до розділу “Бакалаврат (1, 2(3) курс)” –

“Сертифікати ЗНО”

Можливо, у вас складені предмети, які

підійдуть для іншої спеціальності

Вітаємо! Із 14 липня 2021 року

ви маєте право подавати заяви 

на вступ до ЗНУ

Для обрання необхідної спеціальності

на сайті Приймальної комісії ЗНУ

перейдіть до розділу 

“Бакалаврат (1, 2(3) курс)” –

“Факультети та спеціальності”

Алгоритм вступу до ЗНУАлгоритм вступу до ЗНУ
Так

Ні

1 курс

2 (3) курс або 1курс 
(зі скороченим строком навчання)

Магістр

Вам необхідно приїхати до ЗНУ з 

11 травня 2021 року та зареєструватися

на ЗНО з іноземної мови 

(для спеціальності 081 реєстрація ще

і на єдине фахове вступне випробування)

Для того, щоб ознайомитися

з переліком спеціальностей

для вступу на магістратуру до

ЗНУ у 2021 році, перейдіть

на сайт Приймальної комісії

ЗНУ до розділу “Магістр –

Факультети та спеціальності”.

Чи належите ви 

до однієї із зазначених

категорій громадян: 

– особи, які звільнені 

від складання ЗНО 

внаслідок захворювання; 

– особи, які визнані

постраждалими учасниками

Революції Гідності, 

учасниками бойових дій?

Чи набрали ви

мінімум 100 балів

з кожного 

необхідного 

предмету ЗНО?

Ви маєте диплом

бакалавра/спеціалі-

ста/магістра з будь-

якої спеціальності або

навчаєтесь 

зараз у ЗНУ 

або іншому ЗВО?

Вітаємо! Ви маєте право

подавати заяви на вступ 

до ЗНУ на 2(3) курси з 

14 липня 2021 року. Якщо

ви маєте сертифікати ЗНО 

з математики чи історії

України (в залежності 

від обраної спеціальності),

то маєте право подавати

заяви на 1 курс (зі скороче-

ним строком навчання).

Ви можете скласти ЗНО

та вступити 

в наступному році 

Ви можете спробувати 

вступити на 1 курс (якщо маєте

необхідні сертифікати ЗНО) У вас диплом бакалавра?

Ви плануєте

вступ 

за державним

замовленням?
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Ректор ЗНУ Микола Фролов: “Вступ до нашого університету – 
найкращий вибір для успішного майбутнього”
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Підтримка абітурієнтів – на всіх етапах вступу до ЗНУ
Серед пріоритетів Запорізького національного університету –

ефективна співпраця зі вступниками. Працівники приймальної

комісії, відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та

працевлаштування, факультетів та Інженерного навчально-науко-

вого інституту ЗНУ надають дієву допомогу абітурієнтам у прохо-

дженні всіх етапів вступної кампанії. 

На базі відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та

працевлаштування працює Пункт реєстрації на основну сесію ЗНО,

куди можуть звернутись випускники закладів фахової передвищої

освіти, котрим для вступу до закладу вищої освіти потрібні сертифі-

кати ЗНО, або випускники попередніх років закладів загальної

середньої освіти. Працівники відділу нагадують, що цьогорічна

реєстрація на основну сесію ЗНО триває з 1 лютого до 5 березня

2021 року. У цей час необхідно створити й оформити реєстраційну

картку, сформувати пакет документів і передати його до регіональ-

ного центру. Розміщення запрошень-перепусток для участі в ЗНО

має відбутися на сторінках усіх учасників тестування в електронно-

му кабінеті до 30 квітня, у них буде зазначено дату й де та який

предмет складає учасник ЗНО. У період із 1 лютого по 5 березня

також можуть зареєструватися на додаткову сесію ЗНО особи, які

вказали на необхідність створення особливих умов, перебувають на

тимчасово окупованих територіях, або на лінії зіткнення, у період

основної сесії перебувають за кордоном або складають державні

іспити чи беруть участь у міжнародних заходах, включених до офіцій-

них заходів МОН України, Мінмолодьспорту та Мінкультури тощо.

У період із 6 по 18 травня на додаткову сесію ЗНО можуть зареє-

струватися особи, які є учасниками антитерористичної операції на

Сході України, особи, які живуть у Криму та на тимчасово окупованих

територіях Донецької та Луганської областей, особи, які перебувають

в установах виконання покарань. Додаткова сесія ЗНО для окремих

категорій учасників відбуватиметься з 29 червня по 16 липня.

Окрім того, у цей час можуть зареєструватися особи, які мають

проходити ДПА у формі ЗНО, але через поважні причини не заре-

єструвалися під час основного періоду реєстрації. У 2021 році

ЗНО/ДПА складають ті, хто здобуває у 2021 році повну загальну

середню освіту, планує вступати до закладів вищої освіти на бака-

лаврський рівень: випускники закладів загальної середньої освіти

2021 року, учні (слухачі) закладів професійної та професійно-техніч-

ної освіти, студенти закладів вищої освіти, випускники закордонних

закладів освіти 2021 року.

Тільки ЗНО складають випускники закладів загальної середньої

освіти минулих років, які планують вступати до закладів вищої осві-

ти на бакалаврський рівень, і вже мають атестат або свідоцтво про

повну загальну середню освіту.

У 2021 році учасник зовнішнього незалежного тестування має

можливість пройти тестування не більше ніж із 5 предметів.

Цьогоріч випускники закладів загальної середньої освіти при

складанні ДПА з української мови можуть обрати, яку сертифікацій-

ну роботу будуть виконувати: з української мови (150 хвилин) чи з

української мови і літератури (210 хвилин). При цьому також треба

зорієнтуватись, які сертифікати ЗНО потрібно подавати при вступі

на обрані спеціальності.

При відділі доуніверситетської підготовки, профорієнтації та пра-

цевлаштування працюють курси підготовки до ЗНО з усіх предме-

тів, які виносяться на основну сесію, та до творчих конкурсів.

У Запорізькому національному університеті налагоджена комуні-

кація з майбутніми вступниками, яка допомагає учням закладів

загальної середньої освіти зануритись в атмосферу студентського

життя. Зокрема, випускники ЗЗСО беруть активну участь у Днях від-

критих дверей, у безкоштовних пробних тренінгах із ЗНО, у діяльно-

сті Школи лідерів учнівського самоврядування, у різноманітних

тренінгах, вебінарах, квестах і майстер-класах. 

“ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕдЖ ЗНУ”

“ФАХОВИЙ КОЛЕдЖ бІЗНЕсУ ТА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗНУ”

v фінанси, банківська спра-
ва та страхування//фінанси
і кредит
v облік і оподаткування
//бухгалтерський облік
v менеджмент
//організація виробництва
v інженерія програмного 
забезпечення//розробка 
програмного забезпечення
v туризм//туристичне 
обслуговування
v право//
правознавство

v фізична культура 
і спорт//фізичне виховання
v журналістика
//видавнича справа 
та редагування
v соціальна робота
//соціальна педагогіка
//соціальна робота
v початкова освіта 
Її спеціалізації такі:
- вчитель іноземної мови 
в початковій школі
- вчитель інформатики 
в початковій школі

- вчитель фізичної культури
в початковій школі

- асистент вчителя
інклюзивного класу
v дошкільна освіта 
Її спеціалізації такі:
- вчитель іноземної мови 
в дошкільному закладі
- вчитель інформатики 
в дошкільному закладі
- інструктор із фізичної культури
в дошкільному закладі
- асистент учителя 
інклюзивного класу

здійснює набір учнів 9-11 класів за спеціальностями:

здійснює набір учнів 9-11 класів за спеціальностями//освітніми програмами:

v харчові технології

v облік і оподаткування

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 б (навч. к. №2), к. 211, 223 
Тел.: (061) 228-75-39; 289-12-29; 289-12-21, (098) 622-69-75, (095) 622-69-75              

Е-mail: kolledg@znu.edu.ua      Сайт: http://epkznu.com/ Працюють підготовчі курси!

м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 1                                  Тел.: (061) 787-56-63, 787-54-83
Сайт: http://www.znu.edu.ua/ukr/university/koledzhi/torg

Е-mail: tk.znu@ukr.net, tk@znu.edu.ua                                 Працюють підготовчі курси!

“ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕдЖ ЗНУ”

v Галузеве машинобудування (обслуговування 
та ремонт обладнання металургійних 
підприємств)
v Металургія (виробництво сталі і феросплавів)
v Металургія (обробка металів тиском)
v Залізничний транспорт (технічне обслугову-
вання, ремонт та експлуатація тягового рухомого
складу)

v Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка (монтаж 
і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд)
vТранспортні технології 
(на залізничному транспорті) 
(організація перевезень і управління 
на залізничному транспорті)

здійснює набір учнів 9-11 класів та кваліфікованих робітників 
за спеціальностями (освітніми програмами):

м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 71        Тел.: (061) 707-80-83; (061) 707-80-81; 
(061) 707-80-82; 095-86-02-897 Е-mail: zmkznu@ukr.net              

Сайт: http://www.zmk.zp.ua Працюють підготовчі курси!

“ЗАПОРІЗЬКИЙ ГІдРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕдЖ ЗНУ”

v Видавництво та поліграфія 

v Прикладна механіка 

v Будівництво та цивільна інженерія

(монтаж і обслуговування внутрішніх 

санітарно-технічних систем і вентиляції)

v Теплоенергетика 

v Галузеве машинобудування  
м. Запоріжжя, вул. Мінська, 10, каб.142                      Тел.: (061) 224-87-34       

Е-mail: zgefc.znu@gmail.com         Сайт: www.zgec.zp.ua     Працюють підготовчі курси!

v Гідроенергетика

v Будівництво та цивільна інженерія 

(будівництво гідротехнічних споруд)

v Фінанси, банківська справа та страхування

v Маркетинг 

vПідприємництво, торгівля та біржова діяльність 

v Облік і оподаткування 

Відокремлений структурний підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ

v підприємництво, торгівля та біржова діяльність

v маркетинг

здійснює набір учнів 9-11 класів та кваліфікованих робітників 
за спеціальностями (освітніми програмами):

Школа лідерів учнівського самоврядування в Запорізькому національному університе-
ті – це проєкт для підлітків, спрямований допомогти їм пізнати себе, розкрити свої здіб-
ності та таланти, навчитися планувати свій час, ставити цілі та досягати їх. 

Ми допомагаємо учням сформувати активну життєву позицію,
розвинути соціальні ініціативи, стати учасником суспільних змін.

На учасників Школи очікують:
● дружня атмосфера та нові знайомства;

● тренінг із досягнення успіху та віри у власні сили;
● вміння працювати в команді;

● основи самопрезентації та ораторського мистецтва;
● навички щодо виявлення своїх лідерських якостей.

Терміни ЗНО-2021
Основна сесія ЗНО розпочинається: 

21 травня тестуванням із хімії,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 

25 травня – англійська мова, 

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 

1 червня – українська мова, українська мова і література, 

4 червня – історія України, 

7 червня – фізика, 

10 червня – біологія, 

15 червня – географія.

Оголошення результатів із хімії – до 4 червня, 

з іноземних мов – до 18 червня, із математики 

та фізики – до 22 червня, з української мови, 

української мови та літератури, історії України 

та біології – до 25 червня, із географії – до 30 червня.

Результати додаткової сесії ЗНО оголосять до 23 липня.

Запорізький національний

університет – це заклад вищої

освіти державної форми власно-

сті, літопис якого ведеться 90 ро-

ків. До структури університету

входять 12 факультетів, Інженер-

ний навчально-науковий інсти-

тут ЗНУ, 71 кафедра. Загальний

фонд університетської бібліотеки

складає 1 257 141 примірник

друкованих та електронних ви-

дань. Підготовка фахівців в уні-

верситеті здійснюється на бака-

лаврському та магістерському

освітньо-наукових рівнях. Для

навчання студентів ЗНУ вико-

ристовуються 11 навчально-

лабораторних корпусів. Багато-

рівнева комп’ютерна мережа

ЗНУ поєднує близько 1 390 оди-

ниць техніки у 87 комп’ютерних

класах і спеціалізованих техніч-

но оснащених лабораторіях. У

загальному аудиторному фонді

університету використовуються

60 аудиторій із мультимедійним

обладнанням. Гордістю ЗНУ є

обласний коворкінг-центр для

студентства. Загальна територія

цієї структури буде мобільним

приміщенням-трансформером,

що зможе виконувати як роль

великої зали для урочистого

заходу, так і легко перетворюва-

тиметься на кілька невеличких

приміщень для роботи окремих

груп – проведення семінарів,

різноманітних наукових, освіт-

ніх, тренінгових заходів, перего-

ворів, занять учасників груп за

інтересами, а також – облашту-

вання зон відпочинку тощо. ЗНУ

втілює в життя два господарсь-

ких проєкти: наразі виділено

кошти під їхню реалізацію – це

майже 50 млн грн для проведен-

ня ремонтних робіт у студент-

ських гуртожитках. Згідно з роз-

робленими планами відбудеться

утеплення фасаду, покрівлі, за-

міна всіх вікон і вхідних дверей

на металопластикові, утеплення

даху, зміцнення фундаменту бу-

дівель тощо. Також будуть вста-

новлені циркуляційні насоси й

погодна автоматика.

У липні 2020 року за даними

чотирнадцятого академічного

рейтингу закладів вищої освіти

України “Топ-200 Україна-2020”

Запорізький національний уні-

верситет посів 22 місце серед

200 вишів країни. ЗНУ покра-

щив свої показники порівняно з

минулим роком на 55 позицій. У

2020 році Запорізький націо-

нальний університет посів третю

сходинку Топ-10 кращих вишів

східного, західного, центрально-

го та південного регіонів Ук-

раїни. Запорізький національ-

ний університет у 2020 році

увійшов до Топ-20 за кількістю

поданих вступниками заяв і по-

сів 19 місце.

дОВІдКА

Випускники коледжів, котрі планують вступати до Запорізького національного універ-
ситету, можуть зареєструватись й отримувати індивідуальну консультацію представників
приймальної комісії, факультетів та Інженерного навчально-
наукового інституту щодо здобуття освіти на омріяній спе-
ціальності.

Із питань вступу можна звернутися до Віртуального консуль-
таційного центру “Вступ-2021” або до відділу доуніверситетсь-
кої підготовки, профорієнтації та працевлаштування Запорі-
зького національного університету за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66 б (навчальний корпус № 2), ауд. 204,
209; телефони 289-12-96, 289-12-86.

ВсТУП-2021

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ПРОЄКТИ
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№1-3 (1289-1291), спецвипуск, січень 2021 року
Запорізький 
університет 5

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 
оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Код
та назва 

спеціальності 
(спеціалізації)

Назва 
освітньої 
програми

Перелік конкурсних 
предметів (вступних 
екзаменів, творчих 

конкурсів)

Мінімальний 
прохідний

бал

Ваговий 
коефіцієнт 
предмета

(К1, К2,К3)

Ваговий 
коефіцієнт 
атестата

(К4)

Ваговий 
коефіцієнт

бала 
за підготовчі
курси (К5)

Тип конкурсної
пропозиції 
та форма 

здобуття освіти

Математичний факультет

сТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І дОКУМЕНТІВ, 
КОНКУРсНОГО ВІдбОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

бАКАЛАВР (на основі повної загальної середньої освіти)

сТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І дОКУМЕНТІВ, КОНКУРсНОГО 
ВІдбОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

дЛЯ ЗдОбУТТЯ ОсВІТНЬОГО сТУПЕНЯ МАГІсТРА
ЗА ВсІМА сПЕЦІАЛЬНОсТЯМИ

Етапи вступної кампанії
Денна форма 

здобуття освіти
Заочна форма 
здобуття освіти

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту 
з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового 

вступного випробування (ЄФВВ) (для спеціальності 081 Право)

11 травня – 03 червня
(до 18.00)

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають 
на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий 

освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)
(відповідно до абзацу 4 пункту 5 розділу VІ Правил прийому)

22 – 25 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження необхідних документів 

01 липня – 30 вересня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі:
- результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного
випробування (для спеціальності 081 Право);
- результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;
- вступних випробувань замість єдиного вступного іспиту (відповідно до
п.6 V розділу та п.16 розділу VІІІ)

15 – 23 липня
(до 18.00)

Основна сесія ЄВІ з іноземної мови 30 червня

Основна сесія ЄФВВ (для спеціальності 081 Право) 02 липня

Строки проведення в ЗНУ фахових вступних випробувань 
(для тих, хто склав ЄВІ та ЄФВВ) 19 – 30 липня

Надання ЗНУ рекомендацій для зарахування
за державним замовленням 

не пізніше 02 серпня 
за кошти фізичних, юридичних осіб 

не пізніше 05 серпня

Термін виконання вступниками вимог 
до зарахування

за державним замовленням 
не пізніше 18.00 07 серпня

за кошти фізичних, юридичних осіб 
не пізніше 10 серпня

Термін зарахування вступників

за державним замовленням 
12 серпня

за кошти фізичних, юридичних осіб 
не пізніше 16 серпня

Термін переведення на вакантні місця державного замовлення 
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб (для спеціальності 081 Право)

не пізніше 19 серпня

сТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І дОКУМЕНТІВ, 
КОНКУРсНОГО ВІдбОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ 

НА НАВЧАННЯ НА ПЕРШИЙ КУРс 
(ЗІ сКОРОЧЕНИМ сТРОКОМ НАВЧАННЯ)

Початок прийому заяв і документів 14 липня 

Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 23 липня

Проведення ЗНУ вступних випробувань 24 липня – 30 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників 31 липня

Зарахування вступників 02 серпня

сТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І дОКУМЕНТІВ, 
КОНКУРсНОГО ВІдбОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

НА дРУГИЙ (ТРЕТІЙ) КУРс 

Початок прийому заяв і документів 14 липня

ДЕННА ФОРМА здобуття освіти ЗАОЧНА ФОРМА здобуття освіти

Закінчення прийому заяв і документів

о 18.00 годині 23 липня о 13.00 годині 02 серпня

Проведення ЗНУ вступних випробувань

24 липня – 30 липня 03 серпня – 07 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 31 липня не пізніше 09 серпня

Зарахування вступників

не пізніше 05 серпня не пізніше 13 серпня

014 Середня 
освіта 

014.08 Середня 
освіта (Фізика) 

Середня освіта
(Фізика)

1. Ук. мова 
2. Математика 

3. Історія України 
або Іноземна мова, 

або Біологія, або Географія, 
або Фізика, або Хімія

100
100

100

0,3
0,3

0,3

0,05 0,05
бюджетна

(денна,
заочна)

014 Середня 
освіта 

014.04 Середня 
освіта

(Математика)

Середня освіта
(Математика)

1. Ук. мова 
2. Математика

3. Історія України 
або Іноземна мова, 

або Біологія, або Географія, 
або Фізика, або Хімія

100
100

100

0,3
0,3

0,3

0,05 0,05
бюджетна

(денна,
заочна)

014 Середня
освіта 

014.09 Середня 
освіта

(Інформатика)

Середня 
освіта

(Інформатика)

1. Ук. мова 
2. Математика

3. Історія України 
або Іноземна мова, або
Біологія, або Географія, 
або Фізика, або Хімія

100
100

100

0,3
0,3

0,3

0,05 0,05
бюджетна

(денна,
заочна)

104 Фізика 
та астрономія 

Фізика
матеріалів

1. Ук. мова 
2. Математика

3. Історія України 
або Іноземна мова, 

або Біологія, або Географія, 
або Фізика, або Хімія 

100
100

100

0,3
0,3

0,3

0,05 0,05
бюджетна

(денна)

105 Прикладна 
фізика 

та нано-
матеріали 

Прикладна 
фізика

1. Ук. мова 
2. Математика

3. Історія України 
або Іноземна мова, 

або Біологія, або Географія, 
або Фізика, або Хімія

100
100

100

0,3
0,3

0,3

0,05 0,05
бюджетна

(денна)

111 Математика Математика

1. Ук. мова 
2. Математика

3. Історія України 
або Іноземна мова, 

або Біологія, або Географія, 
або Фізика, або Хімія

100
100

100

0,3
0,3

0,3

0,05 0,05

бюджетна
(денна)

небюджетна 
(заочна)

111 Математика Комп’ютерна 
математика

1. Ук. мова 
2. Математика

3. Історія України 
або Іноземна мова, 

або Біологія, або Географія, 
або Фізика, або Хімія

100
100

100

0,3
0,3

0,3

0,05 0,05

бюджетна
(денна)

небюджетна 
(заочна)

113 Прикладна 
математика

Комп’ютерне
моделювання

1. Ук. мова 
2. Математика

3. Історія України 
або Іноземна мова, 

або Біологія, або Географія, 
або Фізика, або Хімія

100
100

100

0,3
0,3

0,3

0,1 0

бюджетна
(денна)

небюджетна 
(заочна)

121 Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Програмна
інженерія

1. Ук. мова 
2. Математика

3. Історія України 
або Іноземна мова, 

або Біологія, або Географія, 
або Фізика, або Хімія

100
100

100

0,3
0,3

0,3

0,1 0
бюджетна

(денна)

122
Комп’ютерні

науки 
Комп’ютерні 

науки

1. Ук. мова 
2. Математика

3. Історія України 
або Іноземна мова, 

або Біологія, або Географія, 
або Фізика, або Хімія

100
100

100

0,3
0,3

0,3

0,1 0

бюджетна
(денна,
заочна)

небюджетна 
(вечірня)

126
Інформаційні

системи 
та технології

Інформаційні 
системи 

та технології

1. Ук. мова 
2. Математика

3. Історія України 
або Іноземна мова, 

або Біологія, або Географія, 
або Фізика, або Хімія

100
100

100

0,3
0,3

0,3

0,1 0
бюджетна

(денна,
заочна)

Реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня - 30 вересня

Початок прийому заяв і документів 14 липня

Закінчення прийому заяв і документів

Для тих, хто вступає на основі співбесіди, 
вступних іспитів і творчих конкурсів, 

16 липня о 18.00

Для тих, хто вступає на основі ЗНО, а також 
вступних іспитів, творчих конкурсів 

(складених з 01 по 13 липня), 23 липня о 18.00

Творчі конкурси та вступні іспити (основний потік) 01–13 липня

Творчі конкурси та вступні іспити (додатковий потік): 
(для вступу тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 14–23 липня

Строки проведення ЗНУ співбесід 17–19 липня

Надання рекомендацій на зарахування

Для тих, хто вступає на основі співбесіди та квоти-2 
(основний етап), 20 липня не пізніше 12.00

На основі квоти-2 (завершальний етап) 
29 вересня не пізніше 12.00

Для тих, хто вступає на основі ЗНО, вступних іспитів
і творчих конкурсів, не пізніше 28 липня (бюджет)

не раніше 10 серпня (контракт)

Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

Для тих, хто вступає на основі співбесіди та квоти-2 
(основний етап), 23 липня не пізніше 10.00

На основі квоти-2 (завершальний етап) 
30 вересня не пізніше 10.00

Для тих, хто вступає на основі ЗНО, вступних іспитів 
і творчих конкурсів, 02 серпня до 18.00 (бюджет)

не пізніше 17 серпня (контракт)

Зарахування вступників

Для тих, хто вступає на основі співбесіди та квоти-2 
(основний етап), 23 липня не пізніше 15.00

На основі квоти-2 (завершальний етап) 
30 вересня не пізніше 15.00

Для тих, хто вступає на основі ЗНО, 
вступних іспитів і творчих конкурсів, 09 серпня (бюджет)

не пізніше 18 серпня (контракт)

Термін переведення на вакантні місця держзамовлення 
не пізніше 19 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 31 серпня

Біологічний факультет: (061) 228-75-78, (061) 228-75-37.
Економічний факультет: (061) 228-76-13; 
(061) 228-76-49; (061) 228-76-37.
Історичний факультет: (061) 228-76-43.
Математичний факультет: (061) 289-12-60.
Факультет журналістики: (061) 289-41-11, (061) 289-41-11.
Факультет іноземної філології: (061) 289-12-09; 
(061) 289-12-85; (061) 289-41-01.
Факультет менеджменту: (061) 289-41-10.
Факультет соціальної педагогіки та психології: (0612) 228-76-44.

Факультет соцiологiї та управлiння: 289-41-04.
Факультет фізичного виховання, здоров’я та туризму:
(061) 228-75-54.
Філологічний факультет: (061) 289-12-94.
Юридичний факультет: (061) 228-76-16;
(061) 228-76-17.
Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ:
(061) 227-12-12.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
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Правила прийому

Головний документ, який регулює процедуру вступ-

ної кампанії, – Правила прийому до Запорізького націо-

нального університету у 2021 році. 

З правилами прийому можна ознайомитись за покликанням:

https://web.znu.edu.ua/pk/normativni-dokumenti-vstupno-

jikampaniji/

10 головних особливостей вступу до ЗНУ у 2021 році

Подання заяв на вступ на 1 курс ступеня 

бакалавра та до магістратури 

відбувається в електронній формі

Подача заяв на 1 курс зі скороченим строком та на 2-3 курси

ступеня бакалавра відбувається в електронній формі.

Винятками є такі категорії вступників:

 ті, хто вступає за співбесідою або

квотою-2;

 ті, хто вступає на основі іноземного

документа про освіту;

 ті, хто вступає на основі документа про

освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій;

 ті, хто мають розбіжності в написанні ПІБ, дати народжен-

ня, статі або громадянства в документі, що посвідчує особу

вступника, та в сертифікаті ЗНО.

У 2021 році пільговики, які вступатимуть за квотою-1, по-

дають електронну заяву, але обов’язково підтверджують право

на пільгу в закладі освіти до початку конкурсного відбору.

Сертифікати ЗНО

У 2021 році  для вступу на ОС бакалавр приймають-

ся сертифікати ЗНО 2018 – 2021 років. Сертифікати в

магістратуру з ЄВІ приймаються 2020 та 2021 років, ЄФВВ

приймаються винятково за 2021 рік.

Вступ до магістратури

Охочим вступати до магістратури на БУДь-ЯКУ спеці-

альність необхідно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з

іноземної мови у форматі ЗНО. Охочим вступити на

спеціальність 081 Право, окрім єдиного вступ-

ного іспиту з іноземної мови (ЄВІ), необхід-

но скласти єдине фахове випробування

(ЄФВВ) також у форматі ЗНО. При цьому у 2021 році, аби всту-

пити на вказану спеціальність, необхідно мати ВИНЯТКОВО

диплом бакалавра за спеціальностями 081 Право та 293 Між-

народне право (або напрямів 6.030401 “Правознавство”,

6.030202 “Міжнародне право”)

ЗНО для вступу на основі молодшого спеціаліста

Для вступу на всі спеціальності на старші курси

(1 курс зі скороченим строком та 2-3 курси) на базі

молодшого спеціаліста необхідно скласти ЗНО з української

мови та літератури або української мови (в залежності від обра-

ної спеціальності, визначається Правилами прийому). Другим

предметом ЗНО для вступу на 1 курс зі скороченим строком є

математика або історія України (в залежності від обраної спеці-

альності, визначається Правилами прийому). Другим пред-

метом ЗНО для вступу на 2-3 курси є будь-який із переліку пред-

метів, що залишились: Математика або Історія України, або

Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або

Хімія (за вибором вступника). Приймаються сертифікати

2018–2021 років.

Творчі конкурси та вступні іспити

Охочим вступити на 1 курс за державним замовлен-

ням на спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Фізичне

виховання, спорт, фітнес та рекреація), 022 Ди-

зайн, 026 Сценічне мистецтво, 191 Архітек-

тура та містобудування необхідно скласти

творчий конкурс у період із 01 липня по 13 липня

(згідно з графіком). Пільговим категоріям вступни-

ків (квота-1), які мають право складати вступні

іспити замість ЗНО та бажають вступити за державним замов-

лення на будь-яку спеціальність, необхідно скласти вступні

випробування в період із 01 липня по 13 липня (згідно з графі-

ком). Додаткова сесія вступних іспитів і творчих конкурсів відбу-

деться з 14 липня по 23 липня – для вступу винятково на

контракт.

Пріоритетність заяв на місця 

державного замовлення

Це – показник важливості обраної спеціальності в

ЗНУ для вступника, де 1 – найвища пріоритетність, а 5 – найниж-

ча пріоритетність. На місця державного замовлення вступник

має право подавати не більше ніж 5 заяв на будь-які спеціально-

сті. При вступі винятково на контракт вступник має право подати

до тридцяти заяв на будь-які спеціальності.

Прохідний бал

Прохідний конкурсний бал для вступу за державним

замовленням на будь-яку спеціальність повинен бути не менше

ніж 125 балів. Конкурсний бал вступника на одну й ту ж освіт-

ню програму в різних закладах вищої освіти (ЗВО) може відріз-

нятись, у залежності від вагових коефіцієнтів. Конкурсний бал

для вступу на 1 курс на основі повної загальної середньої ос-

віти для спеціальностей 081 “Право”, 281 “Публічне управ-

ління та адміністрування”, 291 “Міжнародні відносини, сус-

пільні комунікації та регіональні студії” не може бути менше ніж

140 балів.

Етапи вступної кампанії на 1 курс

Реєстрація електронних кабінетів – з 01 липня до

30 вересня. Початок прийому заяв і документів –

14 липня. 

Кінцевий термін прийому заяв і документів: 

 для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспи-

тів або творчих конкурсів, – 16 липня (до 18-00).

 для осіб, які склали вступні іспити та творчі конкурси до

13 липня та/або осіб, які вступають тільки на основі сертифіка-

тів ЗНО, – 23 липня (до 18-00).

Оприлюднення рейтингового списку за

державним замовленням – 28 липня, на конт-

рактну форму навчання – 10 серпня

Зарахування – 09 серпня (бюджет), не пізні-

ше 18 серпня (контракт).

Переведення на вакантні місця державного замовлення –

не пізніше 19 серпня (відповідно до Правил прийому до ЗНУ у

2021 році, розділ 8 “Спеціальні умови участі в конкурсному від-

борі на здобуття вищої освіти в ЗНУ”).

Приймальна комісія ЗНУ
вул. Жуковського, 66 Б, каб. 114, 115

тел.: (061) 228-75-38, (061) 289-12-68

e-mail: pk.znu.ua@gmail.com

сайт: https://pk.znu.edu.ua

Вступ за квотами

Квота 1

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни.

2. 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 військо-

вослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відпо-

відними положеннями про проходження військової служби гро-

мадянами України.

3. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківсь-

кого піклування, особи з їх числа (але, ВАЖ-

ЛИВО, що у 2021 році вступ таких осіб у будь-

якому разі здійснюється на підставі наявно-

сті необхідних сертифікатів ЗНО).

4. Особи, у яких є захворювання, зазначені в Переліку захво-

рювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою

для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (наказ

МОН/МОЗ №1027/900 від 29.08.2016).

Квота 2

1. Особи, які вступають за програмою “Крим-Україна”, що

проживають на тимчасово окупованій території (не зареєстро-

вані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї

після 01 січня 2021 року. 

2. Особи, які вступають за програмою “Донбас-Україна”, що

проживають на тимчасово окупованих територіях окремих ра-

йонів Донецької та Луганської областей, а також – у населених

пунктах на лінії зіткнення (не зареєстровані як внутрішньо

переміщені особи) або переселилися з них після 01 січня

2021 року (відповідно до Правил прийому до ЗНУ у 2021 році,

розділ 8 “Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здо-

буття вищої освіти в ЗНУ”).
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  Центр інтенсивного
вив чен ня іно зем них мов ЗНУ

м. За поріжжя, вул. Жу ковсь ко го, 66 б, 
навч. к. № 2, к. 108

Тел.: (061) 289-12-95, 
(066) 290-56-21 

Центр польської мови і культури 
ім. Яна ІІІ собеського 

м. За поріжжя, пр. Соборний, 226, к. Л 320, 308. 
Тел.: (050) 776-86-87

Центр німець кої мо ви ЗНУ,
Гете-Інсти туту (м. Київ)

м. За поріжжя, вул. Жу ковсь ко го, 55 а
(навч. к. № 6) к. 503/2 
Те л.: (097) 931-23-63,

е-mail: saporischja@slz.org.ua
Сайт: http://www.slz.org.ua

Школа Конфуція ЗНУ: 
вивчення китайської мови

ЗНУ запрошує всіх охочих скористатися можливістю опанувати китай-
ську мову, дізнатися більше про культуру й традиції цієї країни через дихаль-
ну гімнастику тайцзи, єдиниборства ушу, ієрогліфіку і "вертикальне письмо",
літні оздоровчо-тренувальні табори в Україні та КНР. 

У Центрі тестування двічі на рік здійснюється міжнародна атестація на
знання усної та писемної мов рівнів HSKK та HSK 1-6.

На базі ЗНУ сформовані групи:

Термін навчання – від двох до чотирьох годин на тиждень, 
за гнучким графіком, залежно від вікової категорії.

Тривалість навчання: 1 рівень – 120 годин.       
м. За поріжжя, вул. Жуковського, 55 а, 

навч. к. № 6, к. 212, 218
Тел.: (061) 228-41-03, (050) 452-67-51

та (099) 418-53-13

n для студентів закладів різних 
рівнів акредитації та тих, 
хто вже завершив навчання;

n для школярів 
молодших класів;
n для старшокласників.

ЦЕ ВАРТО ЗНАТИ!

n Сайт Міністерства освіти і науки України:
http://mon.gov.ua/

n Сайт “Вступ.інфо”: http://www.vstup.info/

n Сайт подачі електронних заяв:
http://www.ez.osvitavsim.org.ua

n Віртуальний консультаційний центр ЗНУ: 
https://web.znu.edu.ua/pk/vstup-2017-virtual-consul-
centre/

n Сайт приймальної комісії ЗНУ:
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk
https://web.znu.edu.ua/pk/normativni-dokumenti-
vstupnoji-kampaniji/

n Сайт відділу доуніверситетської підготовки, 

профорієнтації та працевлаштування:

http://sites.znu.edu.ua/vdpp/

І

web.znu.edu.ua/gazeta


