
ЗВІТ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ В 2018 р. 
 

Порядок організації і проведення прийому у ЗНТУ на 1-й курс у 2018 р. було 

розглянуто на Вченій раді університету у грудні 2017р. Склад приймальної комісії 

був затверджений Наказом ректора №468 від 11 грудня 2017 р. 

У відповідності до “Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 

2018 році”, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 

жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 

листопада 2017 року за № 1397/31265 (зі змінами внесеними наказами МОН України 

від 23.04.2018 № 409 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 

року за № 600/32052), були розроблені та затверджені на засіданні Вченої ради 

ЗНТУ (Протокол від 28 грудня 2017 р. № 5) “ПРАВИЛА прийому до Запорізького 

національного технічного університету в 2018 році”(зі змінами затвердженими 

рішеннями Вченої ради згідно протоколу № 11 від 25 червня 2018 р. 

Вступна кампанія 2018 року проходила в усталеному режимі. Основні фактори 

ускладнення: 1) Ускладнення у проведенні профорієнтаційної роботи у зв’язку із 

запровадженням норми подачі заяв абітурієнтів виключно через систему 

електронного вступу, яка в свою чергу функціонувала на неналежному рівні із 

значними часовими затримками при роботі з інтерфейсом; 2) Неможливість зміни 

заяв і пріоритетів після їх реєстрації в ЄДЕБО; 3) Помилкове встановлення 

абітурієнтами в системі електронного вступу ознаки заяви «тільки на контракт» 

призводило до автоматичного виключення вступників з участі у конкурсі на 

навчання за державним замовленням і потенційного зменшення кількості 

держбюджетних місць для вступників на основі ПЗСО в умовах доведення вищим 

навчальним закладам обсягів держзамовлення за системою «проведення широкого 

конкурсу»; 4) Необхідність подавати копію військового квитка або посвідчення про 

приписку до призовної дільниці - для військовозобов’язаних 

Враховуючи наявність значної кількості ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в 

нашому місті, вірогідність збереження контингенту абітурієнтів на рівні попередніх 

років була незначною. 

Враховуючи зазначене впродовж жовтня-листопаду 2017р. та лютого-квітня 

2018р. приймальною комісією разом з деканатами виконано значний обсяг 

організаційної роботи по проведено профорієнтаційних заходів, спрямованих на 

залучення потенційних абітурієнтів Запоріжжя та Запорізького регіону до вступу в 

ЗНТУ. Здійснено більше 30 профорієнтаційних виїздів у школи області, прийнято 

участь в міських та регіональних виставках-семінарах з питань профорієнтації, які 

проводилися Міською радою Запоріжжя, „Торгівельно-промисловою палатою” та 

дитячим фондом України, Енергодарським НМЦ тощо. З метою роз’яснення 

особливостей умов вступу до ВНЗ приймальною комісією було організовано збори 

для випускників технікумів-коледжів м. Запоріжжя та Запорізької області.  

У період з грудня 2017 р по травень 2018р. у ЗНТУ було проведено декілька 

«Днів відкритих дверей» факультетського та загальноуніверситетського формату на 

яких була присутня велика кількість потенційних абітурієнтів.  

Значна кількість публікацій у засобах масової інформації та декілька 

тематичних передач на провідних телевізійних каналах Запоріжжя були спрямовані 
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на роз’яснення особливостей вступної кампанії 2018 року та мали за мету 

популяризацію основних спеціальностей нашого ВНЗ серед вступників. 
У 2017 р. були організовані та працювали підготовчі курси в Центрі 

доуніверситетської підготовки, на яких навчалось велика кількість осіб. Як і у 

минулому році слухачі підготовчих курсів отримали можливість додавати до свого 

конкурсного балу додаткові бали (до 5%) при вступі на інженерно-технічні та 

природничо-математичні спеціальності. 

Термін прийому документів абітурієнтів денної форми навчання, тривав з 12 

липня до 26 липня.  

Всього на денну форму навчання було подано 6508 заяв (5134 на базі ПЗСО, 

1374 на базі ОКР молодший спеціаліст), в тому числі 178 медалістів ПЗСО та 105 

дипломів молодшого спеціаліста з відзнакою, 53 абітурієнтів, які користуються 

пільгами (вступ за квотами), з них 2 – за квотою 2.  
(у 2017 році на денну форму навчання було подано 7801 заяв (6396 на базі ПЗСО, 1405 на 

базі ОКР молодший спеціаліст), в тому числі 60 медалістів ПЗСО та 177 дипломів молодшого 

спеціаліста з відзнакою, 1 – особа, яка визнана інвалідами війни (пункти 11-14 частини другої 

статті 7, вступ за співбесідою), 48 абітурієнтів, які користуються пільгами (вступ за 

квотами)).  

(у 2016 році 11843 заяв (10533 на базі ПЗСО, 1310 на базі ОКР молодший спеціаліст), в 

тому числі 60 медалістів ПЗСО та 177 диплома молодшого спеціаліста з відзнакою, 1 – особа, 

яка визнана інвалідами війни (пункти 11-14 частини другої статті 7, вступ за співбесідою), 32 

абітурієнта, які користуються пільгами (вступ за квотами)) 

(у 2015 році 8553 заяв (7170 на базі ПЗСО, 1383 на базі ОКР молодший спеціаліст), в тому 

числі 210 медалістів ПЗСО та 135 диплома молодшого спеціаліста з відзнакою, 1 – призерів ІІІ 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ, 109 

абітурієнта, які користуються пільгами. ) 

(у 2014 році 9914 заяв (8645 на базі ПЗСО, 1269 на базі ОКР молодший спеціаліст), в тому 

числі 475 медалістів ПЗСО та 154 диплома молодшого спеціаліста з відзнакою, 5 – призерів ІІІ 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ, 266 

абітурієнта, які користуються пільгами. ) 

(у 2013 році 8761 заява (7996 на базі ПЗСО, 765 на базі ОКР молодший спеціаліст), в тому 

числі 571 медаліст ПЗСО та 84 диплома молодшого спеціаліста з відзнакою, 264 абітурієнти, які 

користуються пільгами) 

(у 2012 році 8422 заяв (7755 на базі ПЗСО, 667 на базі ОКР молодший спеціаліст), в тому 

числі 386 медалістів ПЗСО та 53 диплома молодшого спеціаліста з відзнакою, 3 – призери ІІІ 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ, 176 

абітурієнтів, які користуються пільгами)  

У 2017 році абітурієнти повинні були подавати заяви через систему 

«Електронний вступ», окрім пільгових категорій вступників та вступників, які 

складали вступні випробування. В цілому, через систему «Електронний вступ» до 

ЗНТУ подано 5068 заяв (5857 в 2017 році, 10117 в 2016 році, 4134 в 2015 році, 4215 в 

2014р., 2420 в 2013р., 1391 в 2012р.) на денну форму навчання та 444 заяви на 

заочну . З них в подальшому вступило на навчання – 842 абітурієнта на денну форму 

та 546 на заочну форму (404 – 2017р., 903 – 2016 р., 326 – 2015 р, 304 – 2014р,  195 – 

2013р., 36 -2012р.). 

З метою залучення до навчання в університеті випускників коледжів - 

структурних підрозділів ЗНТУ приймальна комісія, традиційно, у цьому році 

здійснила виїзний прийом документів у БМК ЗНТУ (м.Бердянськ) та ТМТ ЗНТУ 

(м.Токмак).  

Державне замовлення для ЗНТУ у 2018р. доводилось за двома моделями. Для 

вступників на основі ПЗСО не доводились фіксовані обсяги держбюджету (окрім 
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спеціальностей 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 022 Дизайн), а 

реалізовувалась система «широкого конкурсу» за якою навчальні заклади 

отримували погоджені МОН України «Пропозиції щодо максимальних обсягів 

державного замовлення в 2018 році», які визначались наступним чином: 

- 110 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2017 року, 

якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на 

перший день їх оголошення, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг 

державного замовлення в 2017 році складав менше 10 місць;  

- 90 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2017 року, 

якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше половини цього 

обсягу станом на перший день їх оголошення;  

- 50 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2017 року, 

якщо на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на 

перший день їх оголошення;  

- 100 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2017 року в 

інших випадках; 

- 10 місць, якщо державне замовлення в 2017 році складало не більше 9 місць 

або не надавалось взагалі (крім коледжів і технікумів), або сума скорегованих 

максимальних обсягів складає менше 10 місць.  

За погодженими МОН України пропозиціями на спеціальності з нефіксованим 

обсягом державного замовлення для вступників на основі ПЗСО ЗНТУ було 

доведено 665 місць на денну форму навчання та 192 місць-на заочну.  

Наказом МОН України №795 від 20.07.2018р. ЗНТУ було доведено: 

 -  17 місць на основі ПЗСО (для спеціальностей з фіксованим обсягом 

держзамовлення; 

 -   496 місць державного замовлення на денну форму на основі о.к.р. 

«молодшого спеціаліста»; 

-   24 місця на заочну форму навчання на основі о.к.р. «молодшого 

спеціаліста». 

Загалом на денну форму навчання було доведено 1178 місць державного 

замовлення та на заочну – 216 місць (порівняно з 2017р. 1027 місць державного 

замовлення, в т.ч. 413 на базі молодшого спеціаліста, порівняно з 2016р. 888 місць 

державного замовлення, в т.ч. 526 на базі молодшого спеціаліста), з 2015р. (945 

місць державного замовлення, в т.ч. 400 на базі молодшого спеціаліста), з 2014 р. 

(903 місць державного замовлення, в т.ч. 316 на базі молодшого спеціаліста), з 2013 

р. (всього 930 місць, в т.ч. 263 на базі ОКР «молодший спеціаліст»), з 2012 р. (всього 

943 місця, в т.ч. 290 на базі ОКР «молодший спеціаліст»). 

Треба зазначити, що згідно пропозицій ЗНТУ, узгоджених з Запорізькою ОДА 

та ОЦЗ Запоріжжя, передбачався прийом на рівні 1361 місць на денну форму і 276 

місць на заочну форму, при цьому доведені Міністерством показники прийому за 

державним замовленням, були скорочені. 

На спеціальності: 022 Дизайн, 061 Журналістика, 081 Право, 124 Системний 

аналіз, 125 Кібербезпека, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 173 Авіоніка, 281 

Публічне управління та адміністрування, 292 Міжнародні економічні відносини, 

державне замовлення не доводилось. 
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За результатами «широкого конкурсу» МОН України на загальну кількість 

погоджених пропозиціями максимальних обсягів (665 місць держ. замовл.) було 

рекомендовано на навчання за державним замовленням - 290 осіб на основі ПЗСО, з 

яких 34 осіб не виконали вимог до зарахування (не подали оригінали документів про 

освіту). Наказом було зараховано 258 особу на навчання за держбюджетом на основі 

ПЗСО. 

Враховуючи конкурсну ситуацію серед категорії вступників за ступенем 

бакалавр на основі о.к.р. «молодшого спеціаліста» приймальною комісією було 

прийнято рішення про звернення до Міністерства освіти і науки України щодо 

збільшення обсягів державного замовлення. Після корегування, остаточна кількість 

місць державного замовлення денної форми навчання для ЗНТУ на 2018 рік склала: 

882 місць, з них 296 на основі ПЗСО та 586 на базі ОКР молодшого спеціаліста (у 

2017 році - 899 місць, з них 320 на основі ПЗСО та 579 на базі ОКР молодшого 

спеціаліста, у 2016 році – 865 місць, з них 524 на базі ОКР молодшого спеціаліста, 

у 2015 році - 992 місця, з них 545 на базі ОКР молодшого спеціаліста, у 2014 році – 

1053 місця, з них 466 на базі молодшого спеціаліста). Для заочної форми навчання – 

25 місць на основі ПЗСО та 51 на базі молодшого спеціаліста. 

За перебігом прийому документів та проходженням вступної кампанії в 

цілому, спостерігав громадський штаб склад якого був затверджений наказом від 

22.06.2018р. №167. Скарг та негативних звернень щодо роботи приймальної комісії 

ЗНТУ від абітурієнтів та їх батьків зафіксовано не було.  

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 06.07.2017р. №986 «Про 

внесення змін до Переліку уповноважених вищих навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року 

№667» в Запорізькому національному технічному університеті було створено та 

забезпечено функціонування освітнього центру «Крим-Україна». Протягом вступної 

кампанії було зафіксовано 2 звернення від категорії осіб з тимчасово окупованих 

територій, з яких 2 було зараховано на денну форму навчання за державним 

замовленням: 1 – на спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення та 1 – на 

спеціальність 022 Дизайн (графічний дизайн). 

 

За результатами прийому документів та доведених обсягів держзамовлення, 

станом на 01.08.2018, склалася наступна конкурсна ситуація: 

Середній конкурс на денну бюджетну форму навчання – 9,39 (12,28 у 2017 р., 8,43 у 

2016 р., 12,08 у 2015 р., 15,90 у 2014 році, 10,37 у 2013 році, 10,02 у 2012 році; 10,9 у 2011 році). 

Відповідно із порівняльною характеристикою, найвищий конкурс склав: 

На економічному напрямі: 

075  Маркетинг 16,4 
На комп`ютерному напрямі 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 
11,85 

 на інженерно-технічному напрямі: 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
2,96 

 

Найнижчий - відповідно : 

На економічному напрямі: 
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292 Міжнародні економічні 

відносини 
9,9 

На комп`ютерному напрямі 

124 Системний аналіз 3,33 
На інженерно-технічному напрямі: 

131 Прикладна механіка 0,98 
 

Відповідно до правил прийому до ЗНТУ було визначено 10 відсоткову квоту 

місць державного замовлення для абітурієнтів пільгових категорій (квота-1). У 

зв’язку з цим для відповідної категорії було окремо організовано рейтинговий 

конкурсний відбір і визначено прохідні бали. Зведена інформація про конкурсну 

ситуацію при вступі до бакалаврату така: 
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Згідно Умов прийому було встановлено терміни зарахування на місця 

державного замовлення - 07 серпня та контрактну форму навчання - до 30 вересня. 

Зарахування проводилось за результатами конкурсу сертифікатів 

Українського центру оцінювання якості освіти 2016, 2017 та 2018 років, або 

результатів вступних екзаменів (для окремих категорій вступників). До участі у 

конкурсі допускались абітурієнти, які подали сертифікати з оцінками не нижче 100 

балів. 

Абітурієнти-випускники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації при вступі на відповідні 

згідно Правил прийому спеціальності мали право участі у конкурсі за результатами 

фахових вступних випробувань, які проводились у ЗНТУ.  

Вступні екзамени проводилися для обмеженої категорії (п.7.2 – 7.7 Правил 

прийому до ЗНТУ в 2018р.): 

 особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

 особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане 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 учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними 

положеннями про проходження військової служби громадянами України;  

 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.  

 особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих 

(спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії ЗНТУ копії медичного 

висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний 

висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 

1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 

іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру 

оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).  

 особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) 

через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку 
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захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 

1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії ЗНТУ одного з документів, 

зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі 

питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії 

такого документа).  

 особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не 

зареєстровані в якості внутрішньо переміщених осіб) або переселилися з неї після 01 

січня 2018 року.  

 особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 

листопада 2017 року;  

 громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту 

за кордоном.  

Екзамени були організовані і проведені у період з 21 по 26  липня, в них 

прийняли участь: 

вступники на базі повної загальної середньої освіти – 21 особа  

вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста - 1107 осіб. 

Творчі конкурси були організовані і проведені у період з 17 по 26  липня, в 

них прийняли участь 194 особи. 

 
Вступні випробування проводилися за тестовими технологіями.  

На денну форму навчання було прийнято :  
Усього 1694 студент, у тому числі 32 іноземців (1762  у 2017 році, 1741 у 2016 

році, 1743 у 2015 році, 1792 у 2014 році, 1752 у 2013 році; 1760 у 2012 році). 

Відповідно до планової кількості місць за держбюджетом, з урахуванням 

додаткових місць державного замовлення було зараховано 882 студентів, що 

складає 52% від всіх зарахованих на перший курс. 

- 296 на базі ПЗСО;  

- 586 на базі молодшого спеціаліста. 

Результати прийому наведено у таблиці 1. 

Значна кількість абітурієнтів 2018 року є випускниками ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації. Це стало результатом цілеспрямованої, кропіткої профорієнтаційної 

роботи Приймальної комісії в відокремлених структурних підрозділах ЗНТУ та 

інших технікумах і коледжах. За результатами зарахування 66,4% студентів 

бюджетної форми навчання – вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста. 

 



Таблиця 1 - РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ У 2018р.  

№ спец. Назва спеціальності 

Загальна 

кількість 

зарахованих  

Зараховані 

ПЗСО 

Бюджет 

Зараховані 

МС 

Бюджет 

Зараховані 

ПЗСО 

Контракт 

Зараховані 

МС 

Контракт 

Зараховані 

Контракт    

(2 к) 

016  Спеціальна освіта 24 7 0 16 1 0 

017  Фізична культура і спорт 61 2 5 47 7 0 

022  Дизайн 45 11 10 22 2 0 

035  Філологія 33 4 0 28 1 0 

051  Економіка 23 1 0 22 0 0 

052  Політологія 28 0 0 27 1 0 

053  Психологія 22 2 0 18 2 0 

054  Соціологія 4 0 0 4 0 0 

061  Журналістика 9 1 0 8 0 0 

071  Облік і оподаткування 20 7 0 10 3 0 

072  Фінанси, банківська справа та страхування 16 6 5 5 0 0 

073  Менеджмент 34 2 0 32 0 0 

075  Маркетинг 18 0 0 17 1 0 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 62 5 7 42 8 0 

081  Право 68 4 5 34 25 0 

121  Інженерія програмного забезпечення 104 20 27 51 5 1 

122  Комп’ютерні науки 67 21 16 30 0 0 

123  Комп'ютерна інженерія 50 23 15 12 0 0 

124  Системний аналіз 22 9 12 1 0 0 

125  Кібербезпека 31 16 0 15 0 0 

131  Прикладна механіка 93 16 75 1 1 0 

132  Матеріалознавство 41 24 17 0 0 0 

133  Галузеве машинобудування 118 18 97 1 2 0 

134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка 22 5 13 3 1 0 

136  Металургія 22 6 16 0 0 0 

141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 163 31 120 11 1 0 

151  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 16 5 10 0 1 0 

152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 6 3 3 0 0 0 

153  Мікро- та наносистемна техніка 12 5 6 0 1 0 

172  Телекомунікації та радіотехніка 65 15 45 1 4 0 

173  Авіоніка 4 1 3 0 0 0 

192  Будівництво та цивільна інженерія 81 18 53 8 2 0 

227  Фізична терапія, ерготерапія 69 0 0 47 22 0 
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231  Соціальна робота 33 0 0 32 0 1 

242  Туризм 143 0 5 130 8 0 

275  Транспортні технології 33 5 21 5 2 0 

281  Публічне управління та адміністрування 19 1 0 18 0 0 

292  Міжнародні економічні відносини 13 2 0 11 0 0 

Всього 1694 296 586 709 101 2 

 
Результати прийому за квотами представлено у табл. 2 

 
Таблиця 2 - РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ У 2018р. (вступ за квотами) 

 
№ спец. Назва спеціальності Спеціалізація Зараховані ПЗСО Бюджет 

016 Спеціальна освіта корекційна освіта 1 

022 Дизайн дизайн середовища 1 

035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська 

2 

053 Психологія психологія 1 

061 Журналістика журналістика 1 

071 Облік і оподаткування облік і аудит 1 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 1 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та 

біржової діяльності 

2 

081 Право правознавство 1 

121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 1 

122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки 2 

125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 1 

132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 1 

133 Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання 2 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 1 

281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 1 

292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 1 

 Всього  21 

 



Порівняльна характеристика вступу абітурієнтів на базі ПЗСО та абітурієнтів-

випускників технікумів, коледжів, які подали документи на навчання за відповідним 

напрямом підготовки (див. табл.3, 4 відповідно): 

Таблиця 3 - Вступники на базі повної загальної середньої освіти 
Форма та вид 

навчання 

2016 2017 2018 

 Кількість 

заяв 

Кількість 

зарахованих 

Кількість 

заяв 

Кількість 

зарахованих 

Кількість 

заяв 

Кількість 

зарахованих 

Денна держбюджет 
10533 

378 
10533 

378 
5131 

296 

Денна контракт 705 705 709 

Заочна бюджет 
423 

8 
423 

8 
570 

25 

Заочна контракт 191 191 115 

 
Таблиця 4 - Вступники на базі ОКР «молодший спеціаліст» 

Форма та вид 

навчання 

2016 2017 2018 

 Кількість 

заяв 

Кількість 

зарахованих 

Кількість 

заяв 

Кількість 

зарахованих 

Кількість 

заяв 

Кількість 

зарахованих 

Денна держбюджет 1310 526 1310 526 1374 586 

Денна контракт 132 132 101 

Заочна бюджет 398 39 398 39 494 50 

Заочна контракт 205 205 224 

 

Таблиця 5 - Вступники на базі ОКР «молодший спеціаліст» по структурним 

підрозділам ЗНТУ 
Назва ВНЗ  Денна Заочна Всього 

БМК ЗНТУ 29 2 31 

ЗГК ЗНТУ 67 29 96 

ЗЕК ЗНТУ 157 36 193 

ЗКР ЗНТУ 81 11 92 

ТМТ ЗНТУ 29 2 31 

Запорізький авіаційний 

коледж ім. О.Г. Івченка 

85 50 135 

Запорізький будівельний 

коледж 

81 9 90 

Запорізький 

гідроенергетичний коледж 

Запорізької державної 

інженерної академії 

46 6 52 

Запорізький металургійний 

коледж Запорізької 

державної інженерної 

академії 

37 5 42 

Інші 75 126 201 

 Всього 687 276 963 

 
У 2018 році до ЗНТУ на 1 курс прийнято іноземців: 

- на денну форму навчання  

Спеціальність Освітня програма 
ПЗСО 

контракт 

017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 2 

051 Економіка управління персоналом та економіка праці 2 

053 Психологія психологія 1 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
економіка та організація електронної торгівлі 

та біржової діяльності 
4 

081 Право правознавство 1 
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122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки 1 

125 Кібербезпека системи технічного захисту інформації, 

автоматизація її обробки 
1 

133 Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 1 

134 Авіаційна та ракетно-

космічна техніка 
технології виробництва авіаційних двигунів та 

енергетичних установок 
2 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електричні машини і апарати 6 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електротехнічні системи електроспоживання 1 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
промислове і цивільне будівництво 4 

227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 1 

242 Туризм туризмознавство 3 

292 Міжнародні економічні 

відносини 
міжнародний бізнес 2 

Всього: 32 

 

 

 



Таблиця 6 - РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ У 2018р.  

№ спец. Назва спеціальності 

Загальна 

кількість 

зарахованих  

Зараховані 

ПЗСО 

Бюджет 

Зараховані 

МС 

Бюджет 

Зараховані 

ПЗСО 

Контракт 

Зараховані 

МС 

Контракт 

Зараховані 

Контракт    

(2 к) 

Зараховані 

Контракт    

(3 к) 

016  Спеціальна освіта 43 0 0 2 31 0 10 

017  Фізична культура і спорт 14 1 0 7 6 0 0 

022  Дизайн 13 0 0 10 3 0 0 

035  Філологія 9 1 0 6 1 1 0 

051  Економіка 10 0 0 1 7 0 2 

053  Психологія 21 1 0 5 13 2 0 

054  Соціологія 4 0 0 4 0 0 0 

061  Журналістика 5 0 0 4 0 1 0 

071  Облік і оподаткування 5 2 0 0 3 0 0 

072  Фінанси, банківська справа та страхування 4 1 0 1 2 0 0 

073  Менеджмент 12 1 0 8 3 0 0 

075  Маркетинг 5 0 0 4 1 0 0 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 21 2 1 5 13 0 0 

081  Право 31 0 0 7 21 1 2 

121  Інженерія програмного забезпечення 14 1 0 4 5 4 0 

122  Комп’ютерні науки 1 0 0 1 0 0 0 

123  Комп'ютерна інженерія 5 1 0 2 2 0 0 

124  Системний аналіз 0 0 0 0 0 0 0 

125  Кібербезпека 1 0 0 1 0 0 0 

131  Прикладна механіка 43 1 16 5 21 0 0 

132  Матеріалознавство 6 1 2 0 3 0 0 

133  Галузеве машинобудування 19 1 8 0 10 0 0 

134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка 20 2 5 2 10 1 0 

136  Металургія 5 0 2 1 2 0 0 

141 

 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 37 4 16 2 15 0 0 

151 

 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології 0 0 0 0 0 0 0 

152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 0 0 0 0 0 0 0 

153  Мікро- та наносистемна техніка 0 0 0 0 0 0 0 

172  Телекомунікації та радіотехніка 3 0 0 1 2 0 0 

173  Авіоніка 1 0 0 0 0 1 0 

192  Будівництво та цивільна інженерія 7 1 0 4 2 0 0 
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227  Фізична терапія, ерготерапія 34 0 0 4 30 0 0 

231  Соціальна робота 5 0 0 2 3 0 0 

242  Туризм 23 0 0 11 11 1 0 

275  Транспортні технології 11 4 0 2 5 0 0 

281  Публічне управління та адміністрування 9 0 0 9 0 0 0 

292  Міжнародні економічні відносини 3 0 0 0 1 2 0 

Всього  444 25 50 115 226 14 14 

 
Результати прийому за квотами представлено у табл. 7 

 
Таблиця 7 - РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ У 2018р. (вступ за квотами) 

 
Код 

спеціальності 

Спеціальність Освітня програма Зараховані 

ПЗСО 

БЮджет 

017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 1 

053 Психологія психологія 1 

275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

1 

 Всього 3 

 
 



 

Прийом документів на навчання за освітнім ступенем «магістр» відповідно до 

Правил прийому до ЗНТУ у 2018р. проводився  з 19 червня 2018 року по 26 липня 

2018 року. 

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої 

освіти:  

для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних 

навчальних правничих компетентностей (з урахуванням додаткового вступного 

випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої 

освіти за іншою спеціальністю);  

для вступу за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні 

відносини» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових 

вступних випробувань;  

з інших спеціальностей – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних 

випробувань (Таблиця 3). У 2018 році приймаються результати єдиного фахового 

вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та 

французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються 

лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року; в інших випадках – у 

формах, встановлених Правилами прийому.  

Зведена інформація про конкурсну ситуацію при вступі до магістратури така: 
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Зведені дані про результати прийому на навчання за ступенем «магістр» 

наведено у табл. 8, 9. 



Таблиця 8 - Результати прийому на денну форму навчання за освітнім ступенем 

«магістр» 

 

№ спец. 

Назва спеціальності 

Назва спеціалізації 

Загальна 

кількість 

зарахованих 

Зараховані 

за ОС 

"магістр" 

Бюджет 

Зараховані 

за ОС 

"магістр" 

Контракт 

016  Спеціальна освіта корекційна освіта 3 0 3 

017 

 Фізична культура і 

спорт фізичне виховання 45 5 40 

022  Дизайн дизайн 19 8 11 

035  Філологія 

035.041 германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - англійська 18 16 2 

051  Економіка 

управління персоналом та 

економіка праці 16 9 7 

052  Політологія політологія 0 0 0 

053  Психологія психологія 13 5 8 

054  Соціологія соціологія 2 0 2 

061  Журналістика журналістика 11 3 8 

071 

 Облік і 

оподаткування облік і аудит 19 10 9 

072 

 Фінанси, банківська 

справа та 

страхування фінанси і кредит 20 15 5 

073  Менеджмент 

менеджмент організацій і 

адміністрування 23 18 5 

073  Менеджмент управління проектами 9 5 4 

075  Маркетинг маркетинг 9 3 6 

076 

 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність економіка підприємства 14 3 11 

076 

 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

економіка та організація 

електронної торгівлі та 

біржової діяльності 20 6 14 

076 

 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

організація торгівлі та 

комерційна логістика 2 1 1 

081  Право правознавство 31 8 23 

121 

 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

інженерія програмного 

забезпечення 46 43 3 

122  Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту 24 23 1 

123 

 Комп'ютерна 

інженерія 

комп'ютерні системи та 

мережі 28 25 3 

123 

 Комп'ютерна 

інженерія 

спеціалізовані комп'ютерні 

системи 12 12 0 

124  Системний аналіз 

інтелектуальні технології та 

прийняття рішень в складних 

системах 11 10 1 

125  Кібербезпека 

безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 14 12 2 

125  Кібербезпека 

системи технічного захисту 

інформації, автоматизація її 

обробки 13 11 2 

131  Прикладна механіка 

відновлення та підвищення 

зносостійкості деталей і 7 7 0 
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конструкцій 

131  Прикладна механіка 

обладнання та технології 

ливарного виробництва 8 8 0 

131  Прикладна механіка 

обладнання та технології 

пластичного формування 

конструкцій 

машинобудування 5 5 0 

131  Прикладна механіка технології машинобудування 32 31 1 

131  Прикладна механіка 

технології та устаткування 

зварювання 15 13 2 

132  Матеріалознавство 

композиційні та порошкові 

матеріали, покриття 5 4 1 

132  Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 24 24 0 

132  Матеріалознавство термічна обробка металів 7 7 0 

133 

 Галузеве 

машинобудування 

двигуни внутрішнього 

згорання 16 15 1 

133 

 Галузеве 

машинобудування 

колісні та гусеничні 

транспортні засоби 23 21 2 

133 

 Галузеве 

машинобудування 

металорізальні верстати та 

системи 11 11 0 

133 

 Галузеве 

машинобудування 

підйомно-транспортні, 

дорожні, будівельні, 

меліоративні машини і 

обладнання 25 24 1 

134 

 Авіаційна та 

ракетно-космічна 

техніка 

авіаційні двигуни та 

енергетичні установки 21 19 2 

134 

 Авіаційна та 

ракетно-космічна 

техніка 

технології виробництва 

авіаційних двигунів та 

енергетичних установок 16 15 1 

136  Металургія 

ливарне виробництво чорних 

та кольорових металів і 

сплавів 17 17 0 

141 

 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка електричні машини і апарати 29 29 0 

141 

 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електричні та електронні 

апарати 14 13 1 

141 

 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв 12 10 2 

141 

 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електромеханічні системи 

автоматизації та 

електропривод 27 27 0 

141 

 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електротехнічні системи 

електроспоживання 30 28 2 

141 

 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка енергетичний менеджмент 10 10 0 

152 

 Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна 

техніка 

якість, стандартизація та 

сертифікація 8 6 2 

153 

 Мікро- та 

наносистемна 

техніка 

мікро- та наноелектронні 

прилади і пристрої 18 18 0 
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172 

 Телекомунікації та 

радіотехніка 

інтелектуальні технології 

мікросистемної 

радіоелектронної техніки 13 12 1 

172 

 Телекомунікації та 

радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 10 10 0 

172 

 Телекомунікації та 

радіотехніка радіотехніка 18 17 1 

192 

 Будівництво та 

цивільна інженерія 

промислове і цивільне 

будівництво 30 27 3 

227 

 Фізична терапія, 

ерготерапія фізична реабілітація 33 8 25 

231  Соціальна робота соціальна робота 16 5 11 

232 

 Соціальне 

забезпечення 

управління соціальним 

закладом 18 3 15 

242  Туризм туризмознавство 57 3 54 

262 

 Правоохоронна 

діяльність правоохоронна діяльність 21 0 21 

275 

 Транспортні 

технології 

275.02 транспортні технології 

(на залізничному транспорті) 10 8 2 

275 

 Транспортні 

технології 

275.03 транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті) 29 25 4 

281 

 Публічне 

управління та 

адміністрування регіональне управління 8 6 2 

292 

 Міжнародні 

економічні 

відносини міжнародний бізнес 23 6 17 

Всього 1088 743 345 
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Таблиця 9 - Результати прийому на заочну форму навчання за освітнім 

ступенем «магістр»  

 

№ спец. 

Назва 

спеціальності 
Назва спеціалізації 

Загальна 

кількість 

зарахованих 

Зараховані 

за ОС 

"магістр" 

Бюджет 

Зараховані 

за ОС 

"магістр" 

Контракт 

016  Спеціальна освіта корекційна освіта 3 0 3 

017 

 Фізична культура і 

спорт фізичне виховання 30 3 27 

022  Дизайн дизайн 8 0 8 

035  Філологія 

035.041 германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 11 1 10 

051  Економіка 

управління персоналом та 

економіка праці 7 0 7 

052  Політологія політологія 1 1 0 

053  Психологія психологія 15 2 13 

061  Журналістика журналістика 16 1 15 

071 

 Облік і 

оподаткування облік і аудит 14 2 12 

072 

 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування фінанси і кредит 14 0 14 

073  Менеджмент 

менеджмент організацій і 

адміністрування 17 2 15 

073  Менеджмент управління проектами 0 0 0 

075  Маркетинг маркетинг 4 1 3 

076 

 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність економіка підприємства 14 0 14 

076 

 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

економіка та організація 

електронної торгівлі та 

біржової діяльності 12 1 11 

076 

 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

організація торгівлі та 

комерційна логістика 3 0 3 

081  Право правознавство 22 0 22 

121 

 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

інженерія програмного 

забезпечення 7 0 7 

122 

 Комп’ютерні 

науки системи штучного інтелекту 5 0 5 

123 

 Комп'ютерна 

інженерія 

комп'ютерні системи та 

мережі 3 0 3 

123 

 Комп'ютерна 

інженерія 

спеціалізовані комп'ютерні 

системи 1 0 1 

125  Кібербезпека 

безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 1 0 1 

125  Кібербезпека 

системи технічного захисту 

інформації, автоматизація її 

обробки 1 0 1 

131 

 Прикладна 

механіка 

відновлення та підвищення 

зносостійкості деталей і 

конструкцій 2 0 2 

131  Прикладна обладнання та технології 3 0 3 
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механіка ливарного виробництва 

131 

 Прикладна 

механіка 

обладнання та технології 

пластичного формування 

конструкцій 

машинобудування 3 1 2 

131 

 Прикладна 

механіка технології машинобудування 16 10 6 

131 

 Прикладна 

механіка 

технології та устаткування 

зварювання 4 1 3 

132  Матеріалознавство 

прикладне 

матеріалознавство 9 3 6 

132  Матеріалознавство термічна обробка металів 0 0 0 

133 

 Галузеве 

машинобудування 

двигуни внутрішнього 

згорання 1 1 0 

133 

 Галузеве 

машинобудування 

колісні та гусеничні 

транспортні засоби 5 0 5 

133 

 Галузеве 

машинобудування 

металорізальні верстати та 

системи 2 0 2 

133 

 Галузеве 

машинобудування 

підйомно-транспортні, 

дорожні, будівельні, 

меліоративні машини і 

обладнання 2 1 1 

134 

 Авіаційна та 

ракетно-космічна 

техніка 

авіаційні двигуни та 

енергетичні установки 7 0 7 

134 

 Авіаційна та 

ракетно-космічна 

техніка 

технології виробництва 

авіаційних двигунів та 

енергетичних установок 8 0 8 

136  Металургія 

ливарне виробництво чорних 

та кольорових металів і 

сплавів 8 3 5 

141 

 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка електричні машини і апарати 4 2 2 

141 

 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електричні та електронні 

апарати 3 2 1 

141 

 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електромеханічне 

обладнання енергоємних 

виробництв 1 0 1 

141 

 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електромеханічні системи 

автоматизації та 

електропривод 8 2 6 

141 

 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електротехнічні системи 

електроспоживання 17 4 13 

141 

 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка енергетичний менеджмент 9 1 8 

152 

 Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна 

якість, стандартизація та 

сертифікація 2 0 2 
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техніка 

153 

 Мікро- та 

наносистемна 

техніка 

мікро- та наноелектронні 

прилади і пристрої 2 0 2 

172 

 Телекомунікації та 

радіотехніка 

інтелектуальні технології 

мікросистемної 

радіоелектронної техніки 0 0 0 

172 

 Телекомунікації та 

радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 2 1 1 

172 

 Телекомунікації та 

радіотехніка радіотехніка 6 2 4 

192 

 Будівництво та 

цивільна інженерія 

промислове і цивільне 

будівництво 10 0 10 

227 

 Фізична терапія, 

ерготерапія фізична реабілітація 40 0 40 

231  Соціальна робота соціальна робота 0 0 0 

242  Туризм туризмознавство 13 0 13 

262 

 Правоохоронна 

діяльність правоохоронна діяльність 32 0 32 

275 

 Транспортні 

технології 

275.02 транспортні 

технології (на залізничному 

транспорті) 6 1 5 

275 

 Транспортні 

технології 

275.03 транспортні 

технології (на 

автомобільному транспорті) 11 2 9 

281 

 Публічне 

управління та 

адміністрування регіональне управління 4 0 4 

292 

 Міжнародні 

економічні 

відносини міжнародний бізнес 1 0 1 

Всього 450 51 399 

 


