
ПОРЯДОК ПРИЙОМУ  
ДО АКАДЕМІЇ В 2022 РОЦІ 



ПРИЙОМ 
на ступінь вищої освіти 
БАКАЛАВРА на базі ПЗСО  
Замість стандартного ЗНО в липні-серпні буде 
проведено Національний Мультипредметний Тест 
(НМТ), який буде складатися з української мови, 
математики та історії України. 

Додаткова реєстрація  
на НМТ буде доступною  
з 10 по 20 червня  
за адресою: 
https://zno.testportal.com.ua/registration 



Інформаційна сторінка 
учасника НМТ: 
https://zno.testportal.com.ua/info/login 



Етапи вступної кампанії 2022 року 
Одеської державної академії будівництва та архітектури  

ВСТУП НА СТУПІНЬ БАКАЛАВРА НА БАЗІ ПЗСО 
ПРИЙОМ ЗАЯВ для творчих конкурсів на спеціальності  
022 Дизайн (Графічний дизайн) 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 
191 Архітектура та містобудування 

24.06 – 17.07 

Реєстрація електронних кабінетів з 01.07 

Проведення творчих конкурсів та індивідуальних усних співбесід 01.07 – 18.07 

Подання заяв для вступу  
(для тих, хто складав ЗНО, НМТ або творчий конкурс) 

29.07 – 23.08 

Подання заяв для вступу  
(для тих, хто не складав творчий конкурс з 01.07 по 18.07) 

29.07 – 08.08 

Проведення додаткових творчих конкурсів (вступ тільки на контракт) 09.08 – 16.08 

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих на бюджет до 29.08 

Подання оригіналів документів для вступу на бюджет до 02.09 

Зарахування на бюджет 05.09 

Переведення на вакантні бюджетні місця до 19.09 

Зарахування на контракт до 30.09 



Реєстрація електронних кабінетів  
для подання заяв на вступ 
розпочнеться 01 липня 2022 року 
на сайті vstup.edbo.gov.ua 



Вступ на спеціальності: 
•022 Дизайн (Графічний дизайн) 
•023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво та реставрація 
•191 Архітектура та містобудування 

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ 

Заява Заява 
Творчий конкурс Творчий конкурс 
Мотиваційний лист Мотиваційний лист 



Творчі конкурси 
022 Дизайн  

(Графічний дизайн) 
191 Архітектура  

та містобудування 
 
 
 
 
 
 
 
 



Творчі конкурси 
023 Образотворче мистецтво,  

декоративне мистецтво та реставрація 
 
 
 
 
 
 
 
 





РЕЄСТРАЦІЯ НА ТВОРЧІ КОНКУРСИ 
 Заява вступника за встановленою формою 

в заяві вказує бажані дати складання творчого конкурсу згідно з графіком 
 Копія документу, що посвідчує особу (1 сторінка паспорту або лицьова 

сторона ID картки) 
 Одна кольорова фотокартка розміром 3х4 см  
 Копія документу про повну загальну середню освіту або довідка 

закладу освіти про його отримання до 10 липня 2021 року 
Документи подаються:  
 особисто в Приймальній комісії академії за адресою: м. Одеса,  
     вул. Дідріхсона, 4, головний корпус (а138)  у будні з 10.00 до 15.00 
 заповнити відповідні Google форми: 
191 «Архітектура та містобудування» - https://forms.gle/4whc66682d2HQMGf7 
022 «Дизайн (Графічний дизайн)» - https://forms.gle/kAu3empzVK155BUu7 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» - 
        https://forms.gle/n6FdccexzoeNKYY48 
Інформація про реєстрацію на творчі  конкурси на сайті академії: 
https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/creative-contests 



Вступ на спеціальності: 
•073 Менеджмент 
•075 Маркетинг 
•076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
•126 Інформаційні системи та технології 
 

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ 
Заява Заява 
НМТ або ЗНО 2019-2021 років НТМ або ЗНО 2019-2021 років 
Мотиваційний лист Мотиваційний лист 



Вступ на спеціальності: 
•133 Галузеве машинобудування 
•144 Теплоенергетика 
•192 Будівництво та цивільна інженерія 
•193 Геодезія та землеустрій 
•194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 
•275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ 
Заява Заява 
НМТ або ЗНО 2019-2021 років Мотиваційний лист 
Мотиваційний лист 



ПРИЙОМ 
на ступінь вищої освіти БАКАЛАВРА 
на базі ОКР Молодший спеціаліст  
Може використовуватися НМТ або ЗНО 
2019-2021 років з двох предметів 
Додаткова реєстрація на НМТ буде 
доступною з 10 по 20 червня за адресою: 
https://zno.testportal.com.ua/registration 



Етапи вступної кампанії 2022 року 
Одеської державної академії будівництва та архітектури  

ВСТУП НА СТУПІНЬ БАКАЛАВРА  
НА БАЗІ ОКР ″МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ″ 

Реєстрація електронних кабінетів з 01.07 

Подання заяв для вступу на спеціальності без творчого конкурсу 29.07 – 23.08 

Подання заяв для вступу на спеціальності з творчим конкурсом: 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 
191 Архітектура та містобудування 

29.07 – 19.08 

Проведення творчих конкурсів на спеціальності: 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 
191 Архітектура та містобудування 

15.08 – 22.08 

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих на бюджет до 02.09 

Подання оригіналів документів для вступу на бюджет до 07.09 

Зарахування на бюджет 09.09 

Переведення на вакантні бюджетні місця до 21.09 

Зарахування на контракт до 30.09 



Вступ на спеціальності: 
•023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво та реставрація 
•191 Архітектура та містобудування 

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ 
Заява Заява 
НМТ або ЗНО 2019-2021 років з 
української мови 

НМТ або ЗНО 2019-2021 років з 
української мови 

Творчий конкурс Творчий конкурс 
Мотиваційний лист Мотиваційний лист 



Вступ на спеціальності: 
•073 Менеджмент 
•075 Маркетинг 
•076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ 
Заява Заява 
НМТ або ЗНО 2019-2021 років  
з української мови та 
математики 

НТМ або ЗНО 2019-2021 років з 
української мови та любого 
іншого предмету (на вибір 
вступника) 

Мотиваційний лист Мотиваційний лист 



Вступ на спеціальності: 
•126 Інформаційні системи та технології 
•133 Галузеве машинобудування 
•144 Теплоенергетика 
•192 Будівництво та цивільна інженерія 
•193 Геодезія та землеустрій 
•194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 
•275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ 
Заява Заява 
НМТ або ЗНО 2019-2021 років 
з української мови та 
математики 

НМТ або ЗНО 2019-2021 років з 
української мови та любого 
іншого предмету (на вибір 
вступника) 

Мотиваційний лист Мотиваційний лист 



ПРИЙОМ 
на ступінь вищої освіти МАГІСТРА  
на базі ступеня Бакалавра 
На спеціальності 
•073 Менеджмент 
•075 Маркетинг 
•076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
необхідно скласти магістерський тест навчальної 
компетентності (МТНК) у форматі ЗНО   

Реєстрація на МТНК  
буде в академії  
з 27 червня по 18 липня 



Етапи вступної кампанії 2022 року 
Одеської державної академії будівництва та архітектури  

ВСТУП НА СТУПІНЬ МАГІСТРА НА БАЗІ СТУПЕНЯ 
БАКАЛАВРА АБО МАГІСТРА (СПЕЦІАЛІСТА) 

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної 
компетентності (у форматі ЗНО) на спеціальності: 
073 Менеджмент 
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

27.06 – 18.07 

Реєстрація електронних кабінетів з 01.08 

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності 10.08 – 17.08 

Подання заяв для вступу 16.08 – 15.09 

Подання заяв для вступу вступників, які вступають на основі 
індивідуальної усної співбесіди замість МТНК  

16.08 – 23.08 

Проведення індивідуальних усних співбесід 25.08 – 31.08 

Проведення фахових вступних випробувань 25.08 – 16.09 

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих на бюджет до 20.09 

Подання оригіналів документів для вступу на бюджет до 24.09 

Зарахування на бюджет 25.09 

Зарахування на контракт до 30.09 



Вступ на спеціальності: 
•023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація 
•191 Архітектура та містобудування 
•133 Галузеве машинобудування 
•192 Будівництво та цивільна інженерія 
•193 Геодезія та землеустрій 
•194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ 
Заява Заява 
Фахове вступне випробування Мотиваційний лист 
Мотиваційний лист 



Вступ на спеціальності: 
•073 Менеджмент 
•075 Маркетинг 
•076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ 
Заява Заява 
МТНК МТНК 
Фахове вступне випробування Фахове вступне випробування 
Мотиваційний лист Мотиваційний лист 



ПЕРЕЛІК  
документів, які подаються до приймальної комісії 

для зарахування 
 Копія документу, що посвідчує особу – паспорт 
 Копія документу державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на 

основі якого здійснюється вступ – свідоцтво про ПЗСО або диплом з 
додатком 

 Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см. 
 Копія військово-облікового документу для військовозобов’язаних – приписне 

свідоцтво 
Документи подаються до приймальної комісії особисто!!! 

 Усі копії подаються разом з оригіналами. 
МЕДИЧНА ДОВІДКА НЕ ПОТРІБНА 

Також можливо надіслати скановані копії документів,  
з накладанням на файли кваліфікованого електронного підпису 

вступника на електронну адресу Приймальної комісії  - 
pk@ogasa.org.ua.  

Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання 
від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або 
поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується. 



Інформація про хід вступної 
кампанії завжди є на сайті академії: 

 

https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission 
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