


Якими будуть вступні 

випробування у 2023 році?
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Для вступу на бакалаврський рівень вищої освіти цьогоріч абітурієнтам

потрібно буде пройти національний мультипредметний тест (НМТ).
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Національний мультипредметний тест 2023 міститиме такі блоки завдань:
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Орієнтовний розклад вступу на бакалавра
🔹 Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.

🔹 Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (співбесіди, творчі конкурси):

⚪️ на бюджет – з 3 липня до 18:00 10 липня;

⚪️ на контракт  – з 3 липня до 18:00 25 липня.

🔹 Проведення співбесід, творчих конкурсів:

⚪️ на бюджет – з 7 липня до 18 липня;

⚪️ на контракт – з 7 липня до 31 липня.

🔹 Подача заяв та документів на участь у конкурсному відборі – з 19 липня до 18:00 31 липня.

🔹 Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахуваня на бюджет – не пізніше 05 серпня.

🔹 Подання документів для виконання вимог для зарахування на бюджет – до 18:00 08 серпня.

🔹 Надання рекомендацій для зарахування на контракт – не раніше 09 серпня.

🔹 Зарахування: 

⚪️ на бюджет – не пізніше 10 серпня;

⚪️ на контракт – не пізніше 30 серпня.

🔹 Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт – не пізніше 18 серпня.

📌 Остаточний розклад вступної кампанії буде відомий затверджений Порядком прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.



Кожна заява буде мати свій пріоритет від 1 до 5
Змінити пріоритетність заяви буде неможливо після розгляду її ЗВО

З 1 липня 2023 року 

в Житомирському державному університеті імені Івана 

Франка працюватиме 

консультаційний центр вступників до ЗВО України

м. Житомир, 
вул. Велика Бердичівська, 40

ауд. 113 

(0412) 34 24 60
(096) 388 00 36
(063) 449 09 81

БАКАЛАВР (на основі повної загальної середньої освіти) 

3 роки 10 місяців
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Ви маєте право подати 

5 заяв 
до навчальних закладів України

на будь які спеціальності (бюджетні пропозиції)

Вступ на бюджет можливий з конкурсним балом більше 130

(для 081 Право - 140)
На навчання за кошти фізичних/юридичних осіб

(контрактні пропозиції)

кількість заяв обмежена до 20

Для вступу можна використовувати 

Результати НМТ 2022-2023 або сертифікати ЗНО 2020-2021 рр
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Розрахунок конкурсного балу (КБ)

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*ТК + ОУ
П1, П2, П3 – оцінки з предметів НМТ (або ЗНО 2020-2021 рр.)

ТК – оцінка творчого конкурсу

К1, К2, К3, К4 – вагові коефіцієнти до кожного предмету НМТ або ЗНО

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ЖДУ

Остаточно конкурсний бал змінюється
• на регіональний (РК), 
• на галузевий (ГК),  коефіцієнти, шляхом множення КБ на їх добуток
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УВАГА! Середній бал документа про освіту при вступі 

враховатися не буде!

Обов’язково із заявою вступник подає мотиваційний лист – викладену вступником

письмово інформацію про його зацікавленість у вступі на певну спеціальність та

відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та

слабкі сторони. До листа у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в

електронній формі) матеріали, що підтверджують зазначену в листі інформацію.



Галузевий коефіцієнт – 1,02 для заяв з пріоритетністю 1 і 2 на

спеціальності яким держава надає особливу підтримку.

Додатково до +10 балів до конкурсного балу додається за успішне

закінчення курсів підготовки до НМТ у ЖДУ для вступу до нього на

спеціальності яким держава надає особливу підтримку:

✓ 012 Дошкільна освіта 

✓ 013 Початкова освіта

✓ 014.04 Середня освіта (Математика) 

✓ 014.07 Середня освіта (Географія) 

✓ 014.08 Середня освіта (Фізика)

✓ 014.09 Середня освіта (Інформатика)

✓ 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

✓ 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

✓ 201 Агрономія (Тепличне господарство)

✓ 207 Водні біоресурси та аквакультура

✓ 112 Статистика

✓ 102 Хімія 
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Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/78L6uq81g1sATdKi7



Обирайте першим пріоритетом – Житомирський 
державний університет імені Івана Франка

ПЕРЕВАГИ

✓ Найбільша кількість державних місць в регіоні

✓ За результатами моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої

освіти Житомирський державний університет імені Івана Франка посів 4 місце серед

138 ВНЗ України. 70,23% випускників працевлаштовані – найвищий показник в

регіоні!

✓ Стабільна вартість навчання за контрактом з 2018 року

✓ 73 акредитовані освітні програми різних рівнів та галузей знань – диплом,

який визнається в Україні та Світі
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✓ Зручне розташування

навчальних корпусів, гуртожитків,

інфраструктури міста («усе

поруч»: парки, кафе, маркети,

театри, музеї, бібліотеки, лікарні)

✓ 100% забезпечення бажаючих

житлом у гуртожитку

✓ Можливість працевлаштування

за спеціальністю під час

навчання (навчання за

індивідуальним планом)
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✓ Можливість отримання

подвійного диплому – паралельне

навчання в університетах Європи

✓ Участь у науково-дослідних,

грантових проектах (в тому числі

міжнародних)

✓ Семестрове навчання та

проходження практик в країнах

Європейського союзу

✓ Залучення до читання лекцій

провідних фахівців України та

Світу

✓ Платформа неформальної

освіти «Більше, ніж університет»



✓ Можливість отримати військове

звання офіцера (військова кафедра)

✓ Можливість додатково отримати

виробничі професії: водійське

посвідчення категорії «В», перукар,

масажист, майстер манікюру

✓ Можливість подальшого навчання на

магістерських та Ph.D програмах (в

тому числі і за іншою спеціальністю)

✓ Електронна система забезпечення

навчального процесу (розклад,

успішність, навчальні матеріали,

поселення в гуртожиток)
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✓ Цікаве студентське дозвілля:

екскурсії вихідного дня, квести,

волонтерський рух, мистецькі акції,

студентське самоврядування

✓ Спортивний рух та вільний доступ

до спортивних майданчиків, фітнес-

та спортзалів, медичне

обслуговування. Участь у

спортивних змаганнях супер ліги з

баскетболу, волейболу та міні-

футболу

✓ Психологічний супровід студентів

під час навчання
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література)

014.028 Середня освіта (Польська мова і 

література)

035.01 Філологія (Українська мова і 

література)

061 Журналістика
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ПЕДАГОГІКИ

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології)

022 Дизайн

026 Сценічне мистецтво
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

014.021 Середня освіта (Англійська мова і 

література)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури 

(Переклад включно)), перша — англійська

035.043 Філологія (Германські мови та літератури 

(Переклад включно)), перша — німецька

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)
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ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

014.03 Середня освіта (Історія)

032 Історія та археологія

052 Політологія

081 Право
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
І СПОРТУ

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

017 Фізична культура і спорт
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)

053 Психологія

073 Менеджмент

075 Маркетинг

231 Соціальна робота

241 Готельно-ресторанна справа
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

014.04 Середня освіта (Математика)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

015.39 Професійна освіта (Цифрові 

технології)

112 Статистика

122 Комп’ютерні науки
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ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

014.07 Середня освіта (Географія)

091 Біологія 

101 Екологія 

102 Хімія

201 Агрономія (тепличне господарство)

207 Водні біоресурси та аквакультура

242 Туризм
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Житомирський державний університет імені Івана Франка 

чекає на тебе!!!

Приєднуйся до родини франківців!

м. Житомир, 
вул. Велика Бердичівська, 40

ауд. 113 
e-mail: pk@zu.edu.ua

(0412) 34 24 60
(096) 388 00 36 (viber)

(063) 449 09 81
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