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ДОРОГИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

Перед майбутніми студентами стоїть нелегкий вибір серед багатьох
коледжів, технікумів, університетів і академій. Як вірно вибрати
професію, визначити свою майбутню спеціальність, чи буде вона
користуватись попитом через 5 років навчання? Якщо перед початком
нової діяльності трохи часу приділити для аналізу всіх можливих
труднощів, це суттєво полегшить увесь процес у довгостроковій
перспективі. 

Отже, якщо ти бажаєш стати студентом та вирішив вступити до вищого
навчального закладу ІІІ & IV рівнів акредитації, тоді цей посібник
призначений саме для Тебе. У посібнику міститься інформація, яка
полегшить підготовчий період щодо збору та подачі документів до
приймальної комісії ВНЗ. На сторінках посібника Ти знайдеш інформацію
про особливості вступної кампанії 2009 року. В ньому містяться відповіді
на питання, які найчастіше виникають у абітурієнтів під час вступу до
вищого навчального закладу. 

Цей посібник зокрема розрахований на тих, хто обрав для себе один з
провідних київських ВНЗ: Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, Національний університет "Києво&Могилянська
академія", Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана.

У виданні висвітлено весь процес вступу до ВНЗ, а також надається
корисна довідкова інформація.

Посібник видано в рамках загальнонаціонального проекту "Громадське
спостереження за вступною кампанією 2009 року".
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КОМЕНТАР ДО СТРУКТУРИ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Освіта & основа духовного, соціального, економічного, культурного
розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток
людини як особистості, розвиток її талантів, виховання високих
моральних якостей, забезпечення економіки держави кваліфікованими
працівниками та спеціалістами. Саме висока професійна підготовка є
фактором соціального захисту людини в умовах ринкової економіки.

Ст. 53 Конституції України констатує, що "держава забезпечує
доступність і безоплатність дошкільної, повної середньої, професійно&
технічної, вищої освіти в державних і комунальних вищих навчальних
закладах". Громадяни України мають право на безоплатну освіту в усіх
державних та комунальних навчальних закладах незалежно від статі,
раси, національності, соціального та майнового стану, роду та характеру
занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до
релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших
обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі всіх освітньо&
кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах за кошти
державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу
освіту за цим освітньо&кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває
вперше.

Вища освіта має гарантувати особистості отримання фундаментальної
наукової, професійної та практичної підготовки. Базову та повну вищу
освіту можна здобути, навчаючись у вищих навчальних закладах ІІІ і IV
рівнів акредитації. За статистикою, нині в Україні функціонує 881 вищий
навчальний заклад, із них 240 & ІІІ&ІV рівнів акредитації.

Які бувають вищі навчальні заклади?
Відповідно до визначення, яке надає Закон України "Про вищу освіту",

вищий навчальний заклад & це освітній, освітньо&науковий заклад, який
заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує
відповідно до наданої ліцензії освітньо&професійні програми вищої освіти
за певними освітніми та освітньо&кваліфікаційними рівнями, забезпечує
навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх
покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої
освіти, а також здійснює наукову та науково&технічну діяльність.

Вища освіта здійснюється у вищих закладах освіти відповідних рівнів
акредитації, форми власності.
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Одним із стратегічних напрямів процесу державотворення в Україні на
сучасному етапі є реформування системи вищої освіти. Цей процес має на
меті (і) підвищення якості освіти та (іі) приєднання нашої держави до
процесу європейської інтеграції освітньої системи. Україна приєдналася
до загальноєвропейського освітнього руху, підписавши Болонську
декларацію. Болонський процес відкриває перед українським
суспільством численні позитивні перспективи. Участь України в
Болонському процесі дасть змогу підвищити якість освіти, вирішити
проблему визнання українських дипломів за кордоном. Це сприяє
мобільності студентів, розширенню їхніх можливостей навчатися й
працевлаштовуватися у будь&якій країні незалежно від місця
проживання. Одним із засобів підвищення мобільності студентів є
введення ступеневого навчання.

У чому полягає ступеневість вищої освіти

Ступеневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо&
кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої школи.
Структура вищої освіти складається з освітніх і освітньо&кваліфікаційні
рівнів.
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У вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації можна здобути
такі освітні рівні:
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Назва освітнього рівня Характеристика освітнього рівня

базова вища освіта
освітній рівень вищої освіти особи, який
характеризує сформованість її інтелек&
туальних якостей, що визначають розвиток
особи як особистості і є достатніми для
здобуття нею кваліфікацій за освітньо&
кваліфікаційним рівнем бакалавра

повна вища освіта
освітній рівень вищої освіти особи, який
характеризує сформованість її інтелек&
туальних якостей, що визначають розвиток
особи як особистості і є достатніми для
здобуття нею кваліфікацій за освітньо&
кваліфікаційним рівнем спеціаліста або
магістра

Виходячи зі структури вищої школи, у вищих навчальних закладах ІІІ
і IV рівнів акредитації особа може отримати:

• другий ступінь вищої освіти та здобути кваліфікацію "бакалавр"
(базова вища освіта);

• третій ступінь вищої освіти та здобути кваліфікацію "спеціаліст",
"магістр" (повна вища освіта). 

Назва освітньо�
кваліфікаційного

рівня

Характеристика освітньо�
кваліфікаційного рівня

Термін
навчання

бакалавр
освітньо&кваліфікаційний рівень
вищої освіти особи, яка на основі
повної загальної середньої освіти
здобула базову вищу освіту,
фундаментальні і спеціальні уміння
та знання щодо узагальне&ного
об'єкта праці (діяльності), достатні
для виконання завдань та обов'язків
(робіт) певного рівня професійної
діяльності, що передбачені для
первинних посад у певному виді
економічної діяльності

4 & 4,5 роки,
залежно 

від форми
навчання



Ступеневість вищої освіти може бути реалізована як через неперервну
програму підготовки (у вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів
акредитації), так і диференційовано, відповідно до структури
ступеневості. 

Вищу освіту мають особи, які завершили навчання у вищих
навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно
до стандартів вищої
освіти і отримали
відповідний документ про
вищу освіту державного
зразка. Встановлюються
такі види документів, які
засвідчують здобуття
особою вищої освіти та кваліфікації за відповідними освітньо&
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Назва освітньо�
кваліфікаційного

рівня

Характеристика освітньо�
кваліфікаційного рівня

Термін
навчання

спеціаліст
освітньо&кваліфікаційний рівень
вищої освіти особи, яка на основі
освітньо&кваліфікаційного рівня
бакалавра здобула повну вищу
освіту, спеціальні уміння та знання,
достатні для виконання завдань та
обов'язків (робіт) певного рівня
професійної діяльності, що перед&
бачені для первинних посад у
певному виді економічної діяльності

1 & 2 роки,
залежно від
рівня освіти

та форми
навчання

магістр
освітньо&кваліфікаційний рівень
вищої освіти особи, яка на основі
освітньо&кваліфікаційного рівня
бакалавра здобула повну вищу
освіту, спеціальні уміння та знання,
достатні для виконання професійних
завдань та обов'язків (робіт)
інноваційного характеру певного
рівня професійної діяльності, що
передбачені для первинних посад у
певному виді економічної діяльності

Вищий навчальний заклад
має право видавати документ
про вищу освіту державного
зразка тільки з акредитованого
напряму (спеціальності).



кваліфікаційними рівнями1:
• диплом бакалавра;
• диплом спеціаліста;
• диплом магістра.

Зразки документів про вищу освіту затверджуються Кабінетом
Міністрів України.

Для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про
вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного
бюджету України.

Особи, відраховані із вищого навчального закладу до завершення
навчання за освітньо&професійними програмами, отримують академічні
довідки встановленого спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у галузі освіти і науки зразка.

Що таке ліцензія на здійснення освітньої діяльності вищим

навчальним закладом

Ліцензія надає право навчальним закладам надавати освітні послуги.
Тільки наявність ліцензії у ВНЗ передбачає видачу документу про освіту
державного зразка. У сфері вищої освіти ліцензію вищому навчальному
закладу надає Міністерство освіти і науки України. 

У ліцензії зазначається:
1. Вид господарської діяльності: надання освітніх послуг навчальними

закладами, пов'язаними з одержанням вищої освіти на рівні
кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра
(спеціальності (професії) та ліцензовані обсяги прийому вказані у
додатку). 

2. Найменування юридичної особи: зазначається повна назва вищого
навчального закладу.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Місцезнаходження юридичної особи.
5. Рішення про видачу ліцензії: наприклад, ДАК від 28.03.2008 р.,

протокол № 70 (наказ МОН України від 04.04.2008р. №868&Л).
6. Строк дії ліцензії.
7. Дата видачі ліцензії.

На ліцензії має стояти підпис Міністра освіти і науки України та
печатка Міністерства освіти і науки України.
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1В даному випадку йдеться тільки про ті види документів, які можна отримати
по закінченню вищих навальних закладів ІІІ & IV рівнів акредитації.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Починаючи із 2008 року докорінно змінилися правила прийому на
навчання до вищих навчальних закладів України. Саме у 2008 році
Міністерство освіти і науки України вперше запровадило обов'язкове
зовнішнє оцінювання навчальних досягнень випускників системи
загальної освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних
закладів. Цей масштабний проект здійснювався відповідно до Указу
Президента України від 4 липня 2005 року "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", а також
Програми діяльності Кабінету Міністрів України і відповідних урядових
постанов.

За останні роки це найбільш суспільно значуща, як за масштабами, так
і за складністю, реформа в українській освіті.

Як зазначає Міністр освіти і науки України Вакарчук І.О., метою
впровадження незалежного тестування є:

• забезпечення рівного та справедливого доступу до якісної освіти для
всіх без винятку молодих людей;

• проведення загальнонаціонального моніторингу справжнього рівня
нашої середньої освіти;

• ревізія усталених і сформованих упродовж багатьох років традицій,
які сьогодні стали вже гальмом для розвитку освіти;

• усунення нічим не виправданого психологічного навантаження на
школярів, які з одного й того самого предмета складають екзамени
двічі поспіль & спочатку у школі, а потім у вищому навчальному
закладі.

Тести для проведення зовнішнього оцінювання з кожного предмета
укладаються Українським центром оцінювання якості освіти державною
мовою (за винятком тестів з іноземної мови). 

Введено спеціальний документ, що засвідчує проходження тестування
& Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі & Сертифікат).
Сертифікат є інформаційною карткою, на якій зазначено отримані
учасником результати. Дані до Сертифіката заносяться на основі
Протоколу результатів зовнішнього оцінювання, що зберігається в
Українському центрі оцінювання якості освіти в письмовому та
електронному варіантах. 

Бланк Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі &
Сертифікат) являє собою аркуш розміром 210 x 297 мм, виконаний
друкарським способом на папері щільністю 80 г/кв.м. На титульній
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сторінці Сертифіката розміщено фонові графічні зображення, на краях
яких виконано лінії мікротексту "Зовнішнє незалежне оцінювання.
Український центр оцінювання якості освіти". Дизайн графічного
зображення та кольорову гаму титульної сторінки Сертифіката добирає
Український центр оцінювання якості освіти.

Бланк захищено водяними знаками та волокнами, які можна виявити
під дією ультрафіолетового світла. На титульній сторінці Сертифіката
подано інформацію українською мовою, що виконана друкарським
способом. У верхній частині Сертифіката зазначено:

• перший рядок & Український центр оцінювання якості освіти;
• другий та третій рядки & Сертифікат зовнішнього  незалежного

оцінювання;
• четвертий рядок & номер Сертифіката.

В основній частині Сертифіката вказуються прізвище, ім'я, по&
батькові учасника тестувань, предмети, з яких проводилося зовнішнє
незалежне оцінювання, отримані ним результати за шкалою 100&200 балів
(числом і прописом). Якщо результат зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень учасника з навчального предмета
анульовано, то навпроти відповідного предмета робиться запис &
"результат анульовано". У разі неявки учасника для складання тесту з
певного предмета, обраного ним під час реєстрації, робиться запис & "на
тестування не з'явився".

Нижче вказуються прізвище й ініціали керівника Українського
центру оцінювання якості освіти, розміщується його підпис, печатка
Українського центру оцінювання якості освіти та дата видачі
Сертифіката.

Унизу основної частини бланка Сертифіката робиться посилання на
реєстр Сертифікатів, указуються дата, до якої діє Сертифікат, номери
бланка Сертифіката і PIN&коду учасника зовнішнього незалежного
оцінювання, а також подаються відомості про спосіб перевірки
інформації, уміщеної в ньому.

Міністерством освіти і науки України запроваджено подвійну систему
перевірки Сертифікатів. Під час подання документів до приймальних
комісій результати, зазначені в сертифікатах, будуть звірятися в режимі
on&line з базою даних Українського центру, а після видання наказу про
зарахування до вищого навчального закладу   з письмовим варіантом
Протоколу зовнішнього оцінювання.

У зв'язку зі зміною системи вступу на навчання до вищих навчальних
закладів, змінилися і правила прийому до ВНЗ.

У цьому розділі надана загальна характеристика правил прийому до
ВНЗ, межі вступної кампанії, перелік предметів, з яких проводиться
тестування, та перелік пільгових категорій вступників.
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Коли починається і коли закінчується вступна кампанія

Для проведення вступної кампанії 2009 року на денну форму навчання
Міністерством освіти і науки України встановлено такі строки:

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Навчальні
заклади

Прийом
документів

Конкурс
сертифікатів

Зарахування

Військові ВНЗ 29 червня & 19 липня з 20 липня не пізніше 
1 серпня

ВНЗ ІІ 0 IV

рівнів

акредитації

29 червня & 29 липня з 30 липня не пізніш 
10 серпня

За програмами

молодшого

спеціаліста

29 червня & 05 серпн з 06 серпня не пізніше 
22 серпня

Строки проведення прийому документів на навчання без відриву від
виробництва встановлює ВНЗ. При цьому прийом документів
розпочинається не раніше, ніж за 30 днів до початку конкурсу.
Зарахування проводиться не пізніше, ніж через 10 днів після початку
конкурсу.

Вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку з мистецтва,
архітектури, можуть самостійно встановлювати строки творчих
конкурсів, але не раніше, ніж з 10 липня, за умови подання абітурієнтом
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти із
загальноосвітніх предметів.

Що визначають правила прийому на навчання до вищого навчального
закладу

Правила прийому до вищого навчального закладу визначають загальні
положення, які регламентують діяльність приймальної комісії ВНЗ у
2009 році. Правила прийому затверджуються головою приймальної
комісії відповідного вищого навчального закладу (ректором ВНЗ). У
Правилах прийому до вищого навчального закладу обумовлюються:

• перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий
навчальний заклад оголошує прийом документів відповідно до
виданої Міністерством освіти і науки ліцензії; 

• перелік загальноосвітніх предметів, з яких вступники
подаватимуть сертифікати Українського центру оцінювання якості



освіти та/або вищі навчальні заклади проводитимуть вступні,
система оцінювання знань; 

• порядок організації конкурсу на відповідну форму навчання за
напрямами підготовки (спеціальностями) та порядок зарахування
вступників, які за інших рівних умов (набрали однаковий
конкурсний бал) мають переважне право на зарахування; 

• порядок конкурсного відбору та зарахування вступників на базі
раніше здобутих освітньо&кваліфікаційних рівнів & кваліфікований
робітник, молодший спеціаліст, бакалавр; 

• порядок і терміни розгляду заяв і документів, поданих іноземцями; 
• порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних

випробувань, що проведені вищим навчальним закладом; 
• порядок проходження огляду медичної комісії вступниками до

вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для
галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного
відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних
установах; 

• порядок проходження психологічного обстеження та оцінки рівня
фізичної підготовки вступників до вищих військових навчальних
закладів та до військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на
посади осіб офіцерського складу для проходження військової
служби за контрактом; 

• порядок прийому на навчання за освітньо&професійними
програмами спеціаліста та магістра. 

Правила прийому на навчання розробляються кожним вищим
навчальним закладом відповідно до законодавства України, у тому числі
Умов прийому до вищих навчальних закладів України і власних статутів.
Цей документ визначає, якою саме буде вступна кампанія у поточному
році у зазначеному ВНЗ. Ці правила мають бути доступними не тільки для
членів приймальної комісії, а й для абітурієнтів та їх батьків. Правила
прийому затверджуються керівником вищого навчального закладу. 

Хто має право на навчання без вступних випробувань
Без вступних випробувань зараховуються до ВНЗ за умови подання

сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю
балів не нижче встановленого рівня, такі категорії абітурієнтів: 

• учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають
на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є
предмет зазначений у сертифікаті (вступне випробування з
предмета), з якого вони були учасниками олімпіад; 

• призери (особи, нагороджені дипломами І & ІІІ ступенів) ІV етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ
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етапу Всеукраїнських конкурсів0захистів науково0дослідних

робіт учнів&членів Малої академії наук України за умови, якщо
вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких
профільним є предмет, з якого вони є призерами олімпіад. 

Як організовується цільовий прийом до вищих навчальних закладів
Цільовий прийом громадян на навчання до ВНЗ організовується

відповідно до п. 8 Умов прийому до вищих навчальних закладів України.
На зарахування за цільовим прийомом до ВНЗ мають право дві категорії
вступників:
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1. Особи, з числа потерпілих від
Чорнобильської катастрофи

2. Особи, які проживають в
сільській місцевості

Обґрунтування

пункту 6 статті 22 Закону
України "Про статус і соціаль&
ний захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" (у
редакції Закону України від
19.12.1991 р. із змінами та
доповненнями)

постанови Кабінету Міністрів
України від 29.06.1999 р., №
1159, "Про підготовку фахівців
для роботи в сільській місце&
вості" (із змінами)

Документи, які необхідно подати додатково

направлення, видане  від&
повідними органами управління
Ради Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською
міськими  держадміністраціями,
а також міністерствами, іншими
центральними органами вико&
навчої влади,  підприємствами,
організаціями, установами, що
уклали угоди з університетом
відповідно до Закону України
"Про статус і соціальний  захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи" в редакції Закону
України від 19.12.1991 р.

направлення, видане  від&
повідними органами управління
Ради Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською
міськими  держадміністраціями,
а також міністерствами, іншими
центральними органами вико&
навчої влади,  підприємствами,
організаціями, установами



Зарахування цих категорій абітурієнтів на навчання до ВНЗ відбувається
поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання
якості освіти з кількістю балів, не нижчою встановленого правилами
прийому, згідно з планом цільової підготовки або договорами з
підприємствами.

Які категорії абітурієнтів вступають до ВНЗ поза конкурсом
("пільговики")

Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних
випробуваннях) зараховуються:

• особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" надане таке право;

• діти&сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також
особи з числа дітей&сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від 18 до 23 років;

• інваліди І та ІІ груп та діти&інваліди віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

• особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
надане таке право;

• діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних
підприємствах, при вступі на навчання за гірничими
спеціальностями;

• діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під
час виконання службових обов'язків.

• члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули
внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф.
Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 січня 2008 року № 6 "Деякі питання соціального
захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників".
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СПИСОК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ
ВСТУПУ ДО ВНЗ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ОФОРМЛЕННЯ

Для того, щоб реалізувати своє право на навчання у вищому
навчальному закладі абітурієнту необхідно вчасно подати документи до
приймальної комісії (приймальних комісій). Перелік документів, які
члени приймальних комісій мають право вимагати від абітурієнта, чітко
визначений і міститься у таких нормативно&правових актах:

• Умови прийому до вищих навчальних закладів України (наказ
Міністерства освіти і науки України від 25.11.2008 № 1065);

• Правила прийому до ВНЗ.

За відсутності повного комплекту документів вступники до конкурсу
сертифікатів та випробувань не допускаються і до ВНЗ не зараховуються.

Громадяни, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади в
попередні роки і мають бажання стати студентами вищих навчальних
закладів, також повинні пройти зовнішнє незалежне оцінювання
навчальних досягнень. Вони мають змогу обрати не більше п'яти
предметів для проходження зовнішнього оцінювання з переліку, що
наведений вище, включаючи обов'язковий тест із української мови та
літератури.

У цьому розділі даються відповіді на питання, які стосуються
оформлення та порядку подачі документів на вступ до приймальної комісії
ВНЗ.

Яку мінімальну кількість балів повинен отримати випускник, аби мати
можливість вступити до вищого навчального закладу

Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати
зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників шкіл,
підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості
освіти у поточному році. 

Вищими навчальними
закладами приймаються
сертифікати не нижче 124
балів. 

На спеціальностях, де
зафіксовано великий
конкурс, приймальним
комісіям ВНЗ дозволено
підвищувати цю планку для профільних предметів. Обмежень для
підвищення прохідного балу не має.
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Вступники, які до заяви про

вступ на навчання додають

сертифікати з кількістю

балів нижче встановленого

рівня (124 бали), до участі у

конкурсі щодо зарахування

не допускаються.
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Які документи необхідно подати до приймальної комісії

До приймальної комісії необхідно подати наступні документи:
1. Заява про вступ, в якій вказується: 

• напрям підготовки (спеціальність); 
• форма навчання (денна, заочна);
• факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною

ліцензією і сертифікатом про акредитацію спеціальності і
напряму підтверджується особистим підписом вступника.

Не існує стандартизованого тексту заяви на вступ. Як приклад,
наводиться текст заяви одного із ВНЗ України.

2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту
(тобто, атестат) і додаток до нього (оригінали пред'являються, залишатися
можуть засвідчені копії). 

3. Медична довідка за формою
086&О (оригінал пред'являється,
залишатися може засвідчена
копія).

4. 6 фотокарток розміром 3х4 см.
5. Сертифікат Українського

центру оцінювання якості освіти із
загальноосвітніх предметів, за
якими проводиться конкурс до
ВНЗ. 

6. У разі наявності права на
пільговий (поза конкурсний,
першочерговий) вступ & документи, що засвідчують право пільги.

7. Паспорт (свідоцтво про народження) та військовий квиток
(посвідчення про приписку до призовної дільниці) & лише пред'являються
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приймальній комісії.
Інші документи

подаються вступником,
якщо він претендує на
пільги, встановлені
чинним законодавством
України.

Що таке медична довідка форми № 086GО
Медична довідка, або

лікарський професійно&
к о н с у л ь т а ц і й н и й
висновок форми № 086&О &
є обов'язковим медичним
документом при поданні в
приймальні комісії нав&
чальних закладів. Без
наявності медичної довід&
ки всі інші документи не
приймаються.

Довідка видається на
руки абітурієнту лікарями

(підліткові терапевти, дільничні терапевти, сімейні лікарі).
Форма заповнюється на підставі записів у "Медичній карті

амбулаторного хворого", "Вкладного листа на підлітка до медичної карти
амбулаторного хворого", а також результатів лабораторних,
функціональних, рентгенівських, інших діагностичних обстежень,
об'єктивних даних і оцінки стану здоров'я на момент проведення
обстежень безпосередньо перед видачею медичної довідки.

Довідка складається із 12 пунктів.
Довідка підписується лікарем, який її заповнив, та головним лікарем

лікувально&профілактичного закладу (заступником з поліклінічної
роботи, завідуючим поліклінікою), завіряється печаткою закладу і
видається на руки абітурієнту.

Оригінал медичної довідки зберігається в навчальному закладі
протягом трьох календарних років.
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Кількість вищих навчальних

закладів та напрямів

(спеціальностей), на які

вступник може подати

відповідний комплект

документів, не обмежена.

Особливу увагу слід звернути

на п. 10 цієї довідки. У ньому

мають бути вказані резуль0

тати лабораторних дослід0

жень. Лабораторні досліджен0

ня, які проведені більше, як за

один місяць, а флюорогра0

фічного 0 більше ніж шість

місяців до дати видачі довідки

0 не дійсні.



СПРОЦЕДУРИ ВСТУПУ ДО ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Під час подачі документів до приймальної комісії вищого навчального
закладу особливу увагу абітурієнту необхідно звернути на правильність та
точність оформлення документів, дотримання всіх процедур перебігу
вступної кампанії.

У цьому розділі йдеться про перелік дисциплін, за якими ВНЗ мають
право проводити конкурсний відбір на перший курс, терміни прийому
вступників на контрактну форму навчання, особливостями засвідчення
копій документів на вступ тощо.

З яких предметів вищі навчальні заклади прийматимуть сертифікати
оцінювання знань або проводять вступні випробування

Вищі навчальні заклади проводять конкурсний відбір та/або вступні
випробування виключно за такими загальноосвітніми предметами:

• українська мова та література;
• математика;
• фізика;
• хімія;
• історія України;
• географія;
• біологія;
• одна із іноземних мов (англійська, німецька, французька,

іспанська). 
Для участі у конкурсі щодо вступу на навчання, який проводиться за

освітньо&професійною програмою "бакалавр", необхідно подати
сертифікат УЦОЯО не менш як з двох загальноосвітніх предметів, у тому
числі обов'язково з української мови і літератури.

У ВНЗ не проводитимуть додаткових вступних іспитів, а лише з
напрямів підготовки: мистецтва, архітектури, фізичної культури,
журналістики.

Вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців з
мистецтва, архітектури, фізичної культури, журналістики, мають право
проводити творчі конкурси, але їх програма повинна бути затверджена
Міністерством освіти і науки не пізніше ніж за чотири місяці до початку
прийому документів.

Хто має право засвідчувати копії документів, які подаються до
приймальної комісії

Усі копії документів засвідчуються вищим навчальним закладом, до
якого вони подаються, або нотаріусом. При поданні копій вступник
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особисто пред'являє оригінали документів.

Коли подаються оригінали документів
Після оприлюднення

приймальною комісією
списку рекомендованих
до зарахування, вступник
зобов'язаний подати
оригінали документів до
приймальної комісії.
Оригінали документів
зберігаються у ВНЗ протягом усього терміну навчання.

Коли відбуватиметься прийом вступників на контрактну форму
навчання

Конкурс вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
у державних і комунальних вищих навчальних закладах розпочинається
після виконання вищим навчальним закладом державного замовлення за
відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), за якими
оголошено прийом на навчання за кошти держбюджету.

Що робити, якщо в школі не вивчав української мови
Для осіб, які не вивчали української мови та літератури, приймальна

комісія з урахуванням наявності педагогічних та науково&педагогічних
кадрів може встановлювати вступне випробування з тієї мови, оцінки з
якої виставлені в документі про освітній (освітньо&кваліфікаційний)
рівень.

22

ПРОЦЕДУРИ ВСТУПУ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Особи, які впродовж п'яти днів

після оприлюднення цього

списку не подали оригінали

документів, втрачають

право на зарахування за

кошти державного бюджету.



МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ АБІТУРІЄНТІВ

Абітурієнт має право на такі дії:
1. Самостійно обирати вищий навчальний заклад.
2. Подавати документи одночасно до декількох ВНЗ.
3. Прийняти остаточне рішення про навчання в даному ВНЗ впродовж

5 днів з моменту оприлюднення приймальною комісією списку осіб,
рекомендованих до зарахування на перший курс на місця
державного замовлення.

4. Безоплатно навчатися в усіх державних та комунальних
навчальних закладах, якщо вища освіта за цим освітньо&
кваліфікаційним рівнем здобувається вперше.

5. Навчатися одночасно за двома освітньо&професійними програмами
(в одному або різних вищих навальних закладах за різними
формами навчання).

6. Подати апеляційну заяву в разі незгоди із оцінкою, поставленою під
час вступного випробування.

У нормативно&правовій базі, яка регулює перебіг вступної кампанії,
передбачено лише єдиний механізм оскарження дій приймальної комісії
абітурієнтом & це подання заяви до апеляційної комісії. Інші питання, окрім
подання апеляцій щодо обґрунтування оцінки, отриманої на вступному іспиті
до ВНЗ, апеляційна комісія не має повноважень вирішувати. 

Під час громадського моніторингу роботи приймальних комісій,
проведеного у 2008 році, були зафіксовані лише поодинокі випадки факту
апеляцій, як, наприклад, у Національному університеті "Львівська
політехніка". Разом з тим, у вищому навчальному закладі має бути
виділене окреме приміщення для проведення прийому громадян
апеляційною комісією та складений графік прийому громадян
апеляційною комісією.

У цьому розділі міститься інформація про порядок подання апеляційної
заяви, терміни її розгляду, дії, на які можна подати апеляцію, тощо.

Що таке апеляція
Апеляція & це скарга до

вищої інстанції про незгоду
з якою&небудь ухвалою,
постановою.

Порядок та розгляд
апеляції у ВНЗ доводиться
через засоби наочної агітації
(масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.
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Апеляції на результати

вступних випробувань повинні

подаватися особисто абіту0

рієнтом не пізніше наступ0

ного робочого дня після

оголошення результатів 



Апеляційна заяви під
час перебігу вступної
кампанії пишеться
абітурієнтом у довільній
формі. У ній має бути
обов'язково зазначено факт
і обґрунтування незгоди
абітурієнта із оцінкою,
поставленою під час
складання вступного іспиту
до вищого навчального
закладу. Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на
вступному випробуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його
особу. Апеляцію можна подати тільки на результати вступних випробувань,
що проведені вищим навчальним закладом. На результати централізованого
тестування Українського центру оцінювання якості освіти та інших установ це
право не поширюється. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення
об'єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання тестування. 

Подана апеляція анулює результати вступного випробування, на яке вона
подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново.

В який термін розглядається апеляція
Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим

навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого
навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом
його керівника (ректора).

Дії апеляційної комісії ВНЗ регламентуються Положенням про апеляційну
комісію вищого навчального закладу.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше
наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності
вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не
допускається. 

Хто входить до складу апеляційної комісії
Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів системи

загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних комісій, за
рекомендацією Управління освіти і науки обласної державної адміністрації
(наприклад, апеляційна комісія Полтавського політехнічного коледжу & за
рекомендацією Полтавської обласної державної адміністрації). До складу
апеляційної комісії вищого навчального закладу входять: 

• Голова; 
• заступник Голови; 
• секретар комісії; 
• члени комісії. 
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відповідного випробування.

Апеляції на заяви від інших

осіб, в тому числі родичів

абітурієнтів, не приймаються

й не розглядаються.

Заяви на апеляцію, подані не

в установлений термін, до

розгляду не приймаються.



ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇG2009 
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "КИЄВОG

МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"

Документ: Умови прийому до НаУКМА у 2009 році для підготовки
фахівців за напрямами освітньо&кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА

Під час цьогорічної вступної кампанії абітурієнтам необхідно
врахувати особливості вступу до НаУКМА, викладені в Правилах
прийому до цього ВНЗ: 

Загальні умови вступу

1. Абітурієнтами для вступу до НаУКМА за напрямами освітньо&
кваліфікаційного рівня бакалавра можуть бути громадяни України,
громадяни іноземних держав і особи без громадянства незалежно від
їхнього походження, соціального й майнового стану, расової та
національної приналежності, статі, ставлення до релігії та віросповідання,
політичних поглядів, роду і характеру занять, які мають середню або вищу
освіту, подали до Приймальної комісії НаУКМА потрібні документи та
згодні взяти участь у конкурсному відборі відповідно до вимог, визначених
цим Положенням (п. І&1).

2. Вступ до НаУКМА можливий на декілька напрямів підготовки. До
участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо&
кваліфікаційним рівнем підготовки бакалаврів допускаються особи, які
мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту та
сертифікати УЦОЯО з дисциплін, визначених умовами конкурсного
відбору (п. І&2).

3. Вступники особисто подають заяву про вступ до НаУКМА, у якій
зазнчають напрям підготовки. 

До заяви вступник додає:
1 документ державного зразка про повну загальну середню освіту

(документ про здобутий освітньо&кваліфікаційний рівень) і додаток
до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

2 медичну довідку за формою 086&0 (оригінал або її завірену копію);
3 6 фотокарток розміром 3х4 см;
4 сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти

(оригінали або завірені копії) із загальноосвітніх предметів, що
відповідають переліку, визначеному правилами прийому НаУКМА,
для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям

25

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ&2009 
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "КИЄВО&МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"



підготовки.
Подаючи копії таких документів, як паспорт (або свідоцтво про

народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток
(або посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про
освітній (освітньо&кваліфікаційний ) рівень, та додаток до нього,
сертифікат (сертифікати) та медичну довідку за формою 086&0, вступник
має особисто пред'явити оригінали (п. І&3).

4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється
відповідно до чинного законодавства України. Іноземці, яким надаються
державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними
програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України,
приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і
науки в межах обсягів державного замовлення. Іноземці українського
походження, які отримали направлення на навчання від українських
національно&культурних товариств та вступають до вищих навчальних
закладів України за напрямами підготовки галузей знань "гуманітарні
науки" та "соціально&політичні науки", мають такі ж права на здобуття
освіти, що й громадяни України, зокрема при вступі на навчання за
державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо
зарахування на навчання за кількістю балів сертифікатів Українського
центру оцінювання якості освіти відповідно умов вступу до НаУКМА (п. І&
4).

5. Прийом документів розпочинається 29 червня і закінчується 29
липня 2009 року (п. І&9).

6. Конкурсний відбір (за сертифікатами УЦОЯО) в автоматичному
режимі пройде 30 липня, його результати буде оприлюднено до 12 години.
Абітурієнти, які вступили на дві спеціальності і вирішили зробити вибір
на користь другої спеціальності, передають особисто написану заяву в
Приймальну комісію до 15 години 31 липня (п. І&10).

До складу студентів, які навчаються за державним замовленням,
зараховують абітурієнтів, котрі показали найвищі результати
конкурсного відбору, відповідно до визначеного обсягу державного
замовлення на конкретний напрям підготовки (п. І&6).

7. Апеляційна комісія розглядає заяви 31 липня з 10 до 13 години (п. І&11).

8. Список осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за
державним замовленням, буде оголошено 1 серпня (п. І&12).

9. У п'ятиденний термін (до 5 серпня включно), після оголошення
списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним
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замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових
кредитів, вступники зобов'язані подати оригінали документа про освітній
(освітньо&кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки
та сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості
освіти до Приймальної комісії НаУКМА (п. І&13).

Умови конкурсного відбору

Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, з
якими абітурієнт допускається  до участі в конкурсі:
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№ з /п Назва напряму
підготовки

(спеціальності) 

Обов'язкові  сертифікати УЦОЯО,
із зазначенням кількості балів, з якими

абітурієнт допускається до участі в
конкурсі на зарахування (бакалаврські

програми)

1 Біологія Українська мова та література (150),
Англійська мова(124),
Біологія (150)

2 Екологія, охорона
навколишнього середо�
вища та збалансоване
природокористування 

Українська мова та література (150),
Англійська мова(124),
Фізика, або Біологія, або Хімія(150)

3 Економічна теорія Українська мова та література (150),
Англійська мова(124),
Математика (165) 

4 Історія  Українська мова та література (150),
Англійська мова(124),
Історія України (150) 

5 Культурологія Українська мова та література (150),
Англійська мова(124),
Історія України (150)

6 Маркетинг Українська мова та література (150),
Англійська мова(124),
Математика (165) 

7 Політологія Українська мова та література (150),
Англійська мова(124),
Історія України (150)

8 Право Українська мова та література (150),
Англійська мова(124),
Історія України (180)
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№ з /п Назва напряму
підготовки

(спеціальності) 

Обов'язкові  сертифікати УЦОЯО,
із зазначенням кількості балів, з якими

абітурієнт допускається до участі в
конкурсі на зарахування (бакалаврські

програми)

9 Прикладна
Математика 

Українська мова та література (150),
Англійська мова(124),
Математика (165)

10 Програмна інженерія  Українська мова та література (150),
Англійська мова(124),
Математика (165)

11 Соціальна робота Українська мова та література (150),
Англійська мова(124), 
Історія України (150) 

12 Соціологія Українська мова та література (150),
Англійська мова(124), 
Математика (150) 

13 Фізика Українська мова та література (150),
Англійська мова(124), 
Фізика (150) 

14 Філологія Українська мова та література (150),
Англійська мова(124), 
Історія України (150) 

15 Філософія Українська мова та література (150),
Англійська мова(124), 
Історія України (150)

16 Фінанси і кредит Українська мова та література (150),
Англійська мова(124),
Математика (165) 

17 Хімія Українська мова та література (150),
Англійська мова(124), 
Хімія (150) 

Особливості вступу до НаУКМА

1. Вступники, які за власним бажанням (та особистою заявою) візьмуть
участь у тестуванні за традиційною технологією НаУКМА 30 липня 2009
року паралельно до конкурсного відбору за сертифікатами УЦОЯО, після



зарахування матимуть право претендувати на:
• долучення до могилянської академічної корпорації шляхом

укладення корпоративної угоди, яка передбачає отримання
Диплому НаУКМА;

• вивчення другої іноземної мови;
• користування послугами Центру працевлаштування НаУКМА;
• користування спеціальними послугами Відділу міжнародного

співробітництва НаУКМА;
• одержання ґрантів від Міжнародного благодійного фонду

відродження КМА;
• фінансову підтримку Міжнародного благодійного фонду

відродження КМА для участі в міжнародних конференціях і
конкурсах;

• вступ до Докторської школи НаУКМА.

Результат тестування НаУКМА не впливає на конкурсний відбір за
сертифікатами УЦОЯО, проте буде враховуватися під час відбору на
контрактну форму навчання та зарахування вільним слухачем. Зокрема,
результат тестування НаУКМА дає право переваги за рівних умов (п. ІІ&7). 

Зміст та вимоги щодо тестування НаУКМА:

� Тестові завдання однакові для вступників на всі напрями підготовки
за освітньо�кваліфікаційним рівнем бакалавра (п. ІІ�20).

� Час на виконання модулів конкурсного завдання з української мови
та з англійської мови фіксований � по тридцять хвилин на кожен. На
виконання всіх інших модулів абітурієнт має дві години (з них 20 хв. на
оформлення аркуша відповідей). Правильна відповідь на кожне
запитання тесту оцінюється в один бал (п. ІІ�21).

� Для підрахунку результатів виконання тестових завдань до суми
рейтингових показників з профільних модулів додається
середньоарифметичне значення рейтингів із модулів, що входять до
загальноосвітнього блоку тесту НаУКМА. За сумою цих показників
визначають рейтинг абітурієнта в загальному списку на обрану
спеціальність (п. ІІ�22).

2. Тестування НаУКМА проводиться 30 липня:
• з 8:30 & написання;
• з 12:00 & відкрита перевірка та оприлюднення результатів.
Вступники, які були рекомендовані до зарахування за результатами

конкурсного відбору і пройшли тестування НаУКМА, здобувають права,
визначені в п. 7 Умов Вступу.

Для вступників, які за власним бажанням беруть участь у тестуванні
НаУКМА, до тесту на бакалаврські програми входять сім модулів (частина
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з них складає профільний блок відповідного напряму підготовки):
а. Українська мова;
b. Англійська мова;
с. Гуманітарні науки (література або історія & за вибором, окрім

напрямів підготовки, для яких ці дисципліни є профільними);
d. Математика;
е. Правознавство;
f. Природничі науки (або біологія, або хімія, або фізика & за вибором,

окрім напрямів підготовки, для яких ці дисципліни є
профільними);

g. Історія Києво&Могилянської академії.

Перелік профільнux модулів тесту НаУКМА:

Біологія & українська мова, біологія;
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування & українська мова, за вибором & або біологія, або
хімія, або фізика

Економічна теорія & українська мова, математика;
Історія & українська мова, історія;
Культурологія & українська мова, за вибором & або література, або

історія;
Маркетинг & українська мова, математика;
Політологія & українська мова, історія;
Право & українська мова, правознавство;
Прикладна математика & українська мова, математика;
Програмна інженерія & українська мова, математика;
Соціальна робота & українська мова, правознавство;
Соціологія & українська мова, математика;
Фізика & українська мова, фізика;
Філологія & українська мова, література;
Філософія & українська мова, історія;
Фінанси і кредит & українська мова, математика;
Хімія & українська мова, хімія.
Інші модулі визначають загальноосвітні здібності абітурієнтів.

Особливі умови вступу

Зараховуються до НаУКМА за умови подання сертифікатів

Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не

нижче встановленого п. І017 рівня та за умови, що вони повинні мати

в атестаті відмінні оцінки з української та англійської мов, а також

із профільних для обраного напряму підготовки дисциплін (п. ІІІ026):

• учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на
напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є
предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру

30

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ&2009 
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "КИЄВО&МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"



оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад;
• призери (особи, нагороджені дипломами І&ІІІ ступенів) ІV етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ
етапу Всеукраїнських конкурсів&захистів науково&дослідницьких
робіт учнів&членів Малої академії наук України за умови, якщо вони
вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких
профільним є предмет, з якого вони є призерами олімпіад.

За наслідками вступної співбесіди, яка пройде 28 липня,
зараховуються особи, котрим Законом України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
надане таке право. Термін подачі документів для цієї категорії вступників
завершується 27 липня.

Поза конкурсом зараховуються:

G особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту" надане таке право;

G діти&сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а
також особи з числа дітей&сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від 18 до 23 років;

G інваліди І та ІІ груп та діти&інваліди віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

G особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
надане таке право;

G діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних
підприємствах, при вступі на навчання за гірничими
спеціальностями;

G діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під
час виконання службових обов'язків; 

G члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули
внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф.
Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 січня 2008 року № 6 "Деякі питання соціального
захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників";

G особи, яким Законом України "Про підвищення престижності
шахтарської праці" надане таке право.
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇG2009 
ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Документ: Правила прийому до Київського національного
університету імені Тараса Шевченка на 2009/2010 навчальний рік для
підготовки фахівців за напрямами освітньо&кваліфікаційного рівня
БАКАЛАВРА, затверджені на засіданні приймальної комісії КНУ
(протокол №1 від 31.10.2008 року).

Під час цьогорічної вступної кампанії абітурієнтам необхідно
врахувати особливості вступу до КНУ імені Шевченка, викладені в
Правилах прийому до цього ВНЗ (витяг): 

Напрямки конкурсного відбору

1. Перелік напрямів підготовки та предметів, з яких подаються
сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, проводяться
вступні випробування та/або творчі конкурси:

БІОЛОГІЧНИЙ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: біологія. 
Сертифікати: біологія & профільний предмет, українська мова та література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета & 124.
Заочна форма навчання :
напрям підготовки: біологія. 

ГЕОГРАФІЧНИЙ 
Денна форма навчання:
напрям підготовки: географія. 
напрям підготовки: гідрометеорологія. 
напрям підготовки: туризм. 
напрям підготовки: геодезія, картографія та землеустрій. 
Конкурс окремий.
Заочна форма навчання:
напрям підготовки: географія. 
напрям підготовки: туризм. 
напрям підготовки: геодезія, картографія та землеустрій. 
Конкурс окремий.
Сертифікати: географія & профільний предмет, українська мова та література. 
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета & 124.
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ГЕОЛОГІЧНИЙ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: геологія. 
Заочна форма навчання :
напрям підготовки: геологія. 
Сертифікати: географія або математика (за вибором абітурієнта) &

профільний предмет, українська мова та література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.

ЕКОНОМІЧНИЙ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: економічна теорія. 
напрям підготовки: еко-номічна кібернетика. 
напрям підготовки: економіка підприємства. 
напрям підготовки: фінанси і кредит. 
напрям підготовки: облік і аудит. 
напрям підготовки: менеджмент. 
Конкурс окремий.
Сертифікати: математика & профільний предмет, українська мова та література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 140.
напрям підготовки: міжнародна економіка. 
Сертифікати: математика & профільний предмет, українська мова та

література, іноземна мова. 
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета & 140.
Заочна форма навчання:
напрям підготовки: фінанси і кредит. 
Сертифікати: математика & профільний предмет, українська мова та література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: журналістика. 
Вступні випробування: творчий конкурс.
Сертифікати: українська мова та література, історія України.
напрям підготовки: видавнича справа та редагування. 
напрям підготовки: реклама та зв'язки з громадськістю (у медіагалузі). 
Конкурс окремий.
Сертифікати: українська мова та література & профільний предмет,

історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 160.
Заочна форма навчання:
напрям підготовки: журналістика. 
Вступні випробування: творчий конкурс.
Сертифікати: українська мова та література, історія України.
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ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародні

відносини. 
напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародне

право. 
напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародна

інфор-мація. 
Конкурс окремий.
Сертифікати: історія України & профільний предмет, українська мова

та література, іноземна мова.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 150.
напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародні

економічні відносини; 
напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність:

міжнародний бізнес. 
Конкурс окремий.
Сертифікати: математика & профільний предмет, українська мова та

література, іноземна мова.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 150.

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: філологія; спеціальності: українська мова і

література та іноземна мова; фольклористика, українська мова і
література та іноземна мова. 

Конкурс окремий.
Сертифікати: українська мова та література & профільний предмет,

іноземна мова, історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 150.
напрям підготовки: філологія; спеціальності: чеська і українська мови

та літератури; польська і українська мови та літератури; хорватська і
українська мови та літератури. 

Конкурс загальний.
Сертифікати: українська мова та література & профільний предмет,

іноземна мова, історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 140.
напрям підготовки: філологія; спеціальність: літературна творчість та

українська мова і література. 
Сертифікати: українська мова та література & профільний предмет,

історія України, іноземна мова.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 150.
напрям підготовки: філологія; спеціальності: класичні та

західноєвропейська мови і літератури. 
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Сертифікати: іноземна мова & профільний предмет, українська мова та
література, історія України.

Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 150.
напрям підготовки: філологія; спеціальність: російська мова і

література та іноземна мова. 
Сертифікати: іноземна мова & профільний предмет, українська мова та

література, історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 140.
напрям підготовки: філологія; спеціальності: англійська, іспанська,

німецька, італійська, французька мови і літератури та переклад. 
Конкурс окремий.
Сертифікати: іноземна мова & профільний предмет, українська мова та

література, історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 150.
напрям підготовки: філологія; спеціальності: переклад (переклад з

англійської, іспанської, німецької, французької мов). 
Конкурс окремий.
Сертифікати: іноземна мова & профільний предмет, українська мова та

література, історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 150.
напрям підготовки: філологія; спеціальності: азербайджанська,

арабська, гінді, китайська, корейська, перська, турецька, японська мови і
літератури та переклад. 

Конкурс загальний.
Сертифікати: іноземна мова & профільний предмет, українська мова та

література, історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 150.
Заочна форма навчання:
напрям підготовки: філологія; спеціальності: українська мова і

література; фольклористика, українська мова і література. 
Сертифікати: українська мова та література & профільний предмет,

історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.

ІСТОРИЧНИЙ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: історія. 
Заочна форма навчання:
напрям підготовки: історія. 
Сертифікати: історія України & профільний предмет, українська мова

та література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
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КІБЕРНЕТИКИ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: прикладна математика. 
напрям підготовки: інформатика. 
напрям підготовки: системний аналіз. 
напрям підготовки: програмна інженерія. 
Конкурс окремий.
Сертифікати: математика & профільний предмет, українська мова та

література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 140.

МЕХАНІКОGМАТЕМАТИЧНИЙ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: математика (спеціальності: математика, статистика). 
напрям підготовки: механіка. 
Конкурс окремий.
Сертифікати: математика & профільний предмет, українська мова та

література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 140.
Заочна форма навчання:
напрям підготовки: математика 
Сертифікати: математика & профільний предмет, українська мова та

література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.

ПСИХОЛОГІЇ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: психологія. 
Сертифікати: біологія & профільний предмет, українська мова та

література, історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 150.
напрям підготовки: соціальна робота. 
Сертифікати: біологія & профільний предмет, українська мова та

література, історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 140.

РАДІОФІЗИЧНИЙ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: прикладна фізика. 
напрям підготовки: комп'ютерна інженерія. 
Конкурс окремий.
Сертифікати: фізика або математика (за вибором абітурієнта) &

профільний предмет, українська мова та література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
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СОЦІОЛОГІЇ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: соціологія. 
Сертифікати: історія України & профільний предмет, українська мова

та література, математика або іноземна мова (за вибором абітурієнта).
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.

ФІЗИЧНИЙ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: фізика. 
напрям підготовки: оптотехніка. 
Конкурс окремий.
Сертифікати: фізика або математика (за вибором абітурієнта) &

профільний предмет, українська мова та література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.

ФІЛОСОФСЬКИЙ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: філософія (спеціальності: філософія,

релігієзнавство). 
Сертифікати: історія України & профільний предмет, українська мова

та література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
напрям підготовки: політологія. 
Сертифікати: історія України & профільний предмет, українська мова

та література, іноземна мова.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
Заочна форма навчання:
напрям підготовки: філософія. 
Сертифікати: історія України & профільний предмет, українська мова

та література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
напрям підготовки: політологія. 
Сертифікати: історія України & профільний предмет, українська мова

та література, іноземна мова.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.

ХІМІЧНИЙ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: хімія. 
Сертифікати: хімія & профільний предмет, українська мова та

література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
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ЮРИДИЧНИЙ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: право. 
Заочна форма навчання:
напрям підготовки: право. 
Сертифікати: історія України & профільний предмет, українська мова

та література, іноземна мова.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 150.

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ  
Денна форма навчання:
напрям підготовки: фінанси і кредит. 
Сертифікати: математика & профільний предмет, українська мова та література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
напрям підготовки: філологія; спеціальність: переклад. 
Сертифікати: іноземна мова & профільний предмет, українська мова

та література, історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
напрям підготовки: психологія. 
Сертифікати: біологія & профільний предмет, українська мова та

література, історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
напрям підготовки: політологія. 
Сертифікати: історія України & профільний предмет, українська мова

та література, іноземна мова.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
напрям підготовки: геодезія, картографія та землеустрій . 
Сертифікати: географія & профільний предмет, українська мова та література.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародні

відносини. 
напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародна

інформація. 
Конкурс окремий.
Сертифікати: історія України & профільний предмет, українська мова

та література, іноземна мова.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
напрям підготовки: видавнича справа та редагування. 
напрям підготовки: реклама та зв'язки з громадськістю (за видами

діяльності). 
Конкурс окремий.
Сертифікати: українська мова та література & профільний предмет,

історія України.
Мінімальний бал сертифіката з профільного предмета 0 124.
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Загальні умови вступу
2. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо&

професійними програмами підготовки бакалаврів допускаються
громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які
перебувають в Україні на законних підставах, мають документ державного
зразка про повну загальну середню освіту та виявили бажання здобути
вищу освіту.

3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з
Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 №
136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (із змінами) та від
05.08.98 № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та
осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів",
Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 "Про заходи щодо
розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними
прикордонними областями Російської Федерації, Білорусі та Молдови".
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними
зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі
направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів
державного замовлення. 

Іноземці українського походження, які отримали направлення на
навчання від офіційно зареєстрованих українських національно&
культурних товариств, при вступі за напрямами підготовки "філологія",
"філософія", "політологія", "соціологія", "психологія", "історія",
"журналістика", "реклама і зв'язки з громадськістю", "видавнича справа
та редагування" користуються такими самими правами, що й громадяни
України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням.
Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з оцінками
(кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості
освіти або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань на власний
вибір.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці
українського походження, які отримали направлення на навчання від
офіційно зареєстрованих українських національно&культурних товариств,
користуються такими самими правами, що й громадяни України, якщо
вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх
предметів, вступне випробування з яких визначено університетом як
профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки
(спеціальність).
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4. Прийом документів на денну, заочну & з 29 червня по 18 липня (крім
Військового інституту, заочної форми навчання біологічного та
геологічного факультетів, іноземних громадян). Документи про пільги
подаються тільки у вказаний термін. Конкурс сертифікатів та вступні
іспити G з 20 по 25 липня. Зарахування & у п'ятиденний термін після
завершення конкурсних випробувань (конкурсу сертифікатів) по
відповідному напряму підготовки.

Прийом документів, що оформлені військкоматами, до Військового
інституту починається з 23 червня і закінчується 15 липня. Документи
про пільги подаються тільки у вказаний термін. Для складання вступних
випробувань з фізичної підготовки, проходження медичного огляду та
психологічного обстеження абітурієнти прибувають 6 липня. Вступні
випробування проводяться з 7 до 18 липня. Вступники, які не пройшли
хоча б одного з вступних випробувань, до участі у конкурсі не
допускаються. Конкурс сертифікатів та вступні іспити & з 20 до 25 липня. 

Документи від іноземних громадян приймаються Центром підготовки
іноземних громадян за адресою: вул. Мельникова 36/1 до 1 вересня.

5. До приймальної комісії вступник подає такі документи:
• заяву на ім'я ректора університету (подається вступником

особисто); 
• документ державного зразка про повну загальну середню освіту

і додаток до нього (оригінал або копія, завірена університетом
або нотаріально за оригіналом); 

• медичну довідку за формою 086&о (оригінал або її завірена
копія); 

• 6 фотокарток розміром 3х4 см; 
• сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти

(оригінали або завірені копії) з загальноосвітніх предметів, що
відповідають переліку вступних випробувань, визначених цими
правилами для участі у конкурсі щодо вступу на обраний
вступником напрям підготовки (спеціальність). 

• сертифікати з кількістю балів, нижчою встановленого у п. 1 цих
правил мінімального рівня для профільного предмета та
нижчою 124 балів для інших предметів університетом не
приймаються. 

Паспорт громадянина України (свідоцтво про народження для осіб, які
за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про
приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній
(освітньо&кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал
сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086&о
(при поданні їх копій) вступник пред'являє особисто.

Інші документи подаються вступником у терміни, визначені для
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подання документів, якщо він претендує на пільги, встановлені
законодавством України, або подання таких документів викликане
обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними
напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно&
правовими актами. 

Громадяни, які бажають навчатися на контрактних умовах,
оформляють відповідні угоди (контракти). 

6. Особи, які вступають до університету на підготовку, що фінансується
з коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в
сільській місцевості" зі змінами і доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 20.08.03 № 1298, а також відповідно до
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у редакції від
19.12.91 зі змінами та доповненнями (для осіб, віднесених  до 3 та 4
категорій), на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами,
додають направлення, видане відповідними органами управління Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, а також
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з
університетом. 

Місця для цільового прийому виділяються рішенням приймальної
комісії у межах обсягу підготовки за рахунок коштів державного бюджету,
але їх кількість не повинна перевищувати 25 % від плану прийому з
кожного напряму підготовки (спеціальності). 

7. Вступні випробування в університеті для окремих категорій
вступників проводяться у формі іспиту (письмово, з використанням
тестових технологій, аудіювання та усного мовлення) та співбесіди. Кожне
випробування, окрім співбесіди, оцінюється за 100&бальною шкалою
(оцінки від 100 до 200 балів). Результат співбесіди визначається
висновками: "рекомендувати до зарахування за результатами співбесіди"
або "не рекомендувати до зарахування за результатами співбесіди".

Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників
навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені
сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з
відповідних предметів з результатами оцінювання знань у поточному році
від 100 до 200 балів. 

Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну
загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців
Збройних Сил України, інших  військових формувань, утворених
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відповідно до законів України, а також правоохоронних органів
спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту,
звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального
закладу, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського
складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у
конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір & з кількістю
балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти  або з
кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів,
визначених цими правилами. 

Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2
груп, діти&інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо
зарахування на навчання на власний вибір & з кількістю балів сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти  або з кількістю балів
вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених цими
правилами, за 100&бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

Особи, які на вступних випробуваннях отримали кількість балів,
нижчу встановленого рівня, до участі в подальших вступних
випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

8. Зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками
(кількістю балів) не нижчими встановленого у п. 1 цих правил рівня для
профільного предмета та 124 балів для інших предметів:

• учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають
на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є
предмет зазначений у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти (вступне випробування з предмета), з
якого вони були учасниками олімпіад; 

• призери (особи, нагороджені дипломами І&ІІІ ступенів) ІV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ
етапу Всеукраїнських конкурсів&захистів науково&
дослідницьких робіт учнів&членів Малої академії наук України
за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки
(спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з
предмета, з якого вони є призерами олімпіад; 

Якщо число поданих заяв від учасників міжнародних олімпіад,
призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів&захистів науково&
дослідницьких робіт учнів&членів Малої академії наук України на певний
напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного
замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям
підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії
проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання
якості освіти.
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9. Дія пункту 8 цих Правил стосовно учасників, призерів та
переможців Всеукраїнських олімпіад і конкурсів поширюється відповідно
тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися
Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів)
навчались у поточному навчальному році в 11&х, 12&х класах старшої
школи та на випускних курсах професійно&технічних навчальних
закладів.

10.  Для вступників до Інституту філології (спеціальність: літературна
творчість та українська мова і література) передбачається спеціальний
порядок організації конкурсу. Ці вступники проходять попереднє творче
випробування. Вступники, які не пройшли творчого випробування, до
участі в конкурсі не допускаються.

11.  Порядок вступних випробувань для окремих напрямів підготовки
та категорій вступників, які мають право брати участь у конкурсі з
оцінками вступних випробувань, визначається розкладом. 

12.  Зараховуються до університету за результатами співбесіди особи,
яким надане таке право Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

13.  Порядок прийому до Військового інституту визначається окремими
правилами, які затверджуються ректором університету за погодження з
Міністерством оборони України.

14.  Усі вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться
на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і
відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів. Творчий
конкурс до Інституту журналістики (напрям підготовки: журналістика)
проводиться за програмою, затвердженою МОН України.

15.  Вступники, які атестовані з української мови та літератури,
подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з цього
предмета з результатами оцінювання знань у поточному році. Для осіб, які
не вивчали (не атестовані) української мови, приймальна комісія з
урахуванням наявності педагогічних і науково&педагогічних кадрів може
встановлювати вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені
в документі про освітній (освітньо&кваліфікаційний) рівень.

16.  Викладання в університеті ведеться українською мовою. Особи, не
атестовані з української мови, після зарахування вивчають українську
мову протягом першого курсу і складають іспит.
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17.  Абітурієнти, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, до участі в подальших
вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

18.  Апеляція з приводу екзаменаційної оцінки може подаватися до
приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення
оцінки.

19.  Особи, допущені приймальною комісією до участі в конкурсі щодо
зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням
кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру
оцінювання якості освіти, та/або кількості балів фахових вступних
випробувань з предметів, визначених приймальною комісією для вступу
на певний напрям підготовки (спеціальність), якщо інше не передбачено
законодавством України та пунктами 8, 12, 20, 22 цих Правил.

20.  Поза конкурсом за подання сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях)
не нижче встановленого цими правилами рівня зараховуються:

• особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" надано таке право; 

• діти&сироти та діти, які залишилися без піклування батьків; 
• інваліди І та ІІ груп та діти&інваліди віком до 18 років, яким не

протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю); 
• особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" надано таке право; 

• діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних органів,
які загинули під час виконання службових обов'язків; 

• члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, згідно з
додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня
2008 року № 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей
загиблих шахтарів та гірничорятувальників". 

21.  За умови рівності конкурсних балів переважним правом на
зарахування (в порядку черговості) користуються:

• особи, яким таке право надано Законом України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" (із змінами); 

• особи, яким таке право надано відповідно до Указу Президента
України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо
посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і
соціального захисту, поліпшення військово&патріотичного
виховання молоді"; 
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• особи, яким таке право надано відповідно до Указу Президента
України від 12.09.2007 № 849 "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні
напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення
життєвого рівня населення у 2008 році"; 

• особи, яким Законом України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" надано таке право при
вступі до вищих військових навчальних закладів та військових
підрозділів вищих навчальних закладів; 

• особи, які проживають на території населеного пункту, якому в
установленому порядку надано статус гірського; 

• особи, нагороджені після закінчення середньої загальноосвітньої
школи (повна загальна середня освіта) чи ліцею золотою
(срібною) медаллю, а також ті, які закінчили з відзнакою вищі
навчальні заклади І&ІІ рівнів акредитації та професійно&технічні
навчальні заклади на базі основної школи (неповна загальна
середня освіта); 

• особи, які виявили здібності й нахил до обраної спеціальності. 
Якщо кількість вступників з однаковими конкурсними балами та

додатковими показниками, наведеними у цьому пункті, які претендують
на місця державного замовлення на певний напрям підготовки, більша,
ніж залишилось місць, то з цими вступниками проводиться співбесіда з
профільного предмета, за результатами якої приймається рішення щодо
зарахування.

22.  Відповідно до розрахункової суми набраних балів за окремим
конкурсом зараховуються на навчання за освітньо&професійними
програмами бакалаврів:

на цільові місця особи, які мають направлення згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку фахівців
для роботи в сільській місцевості" ; 

на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом
Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, до
вищих військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку
громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової
служби за контрактом, випускники поточного року Київського
військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово&фізичною підготовкою. 

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом,
можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

23.  За наявності вакантних місць після проведення конкурсу на
певний напрям підготовки (форму навчання), рішенням приймальної
комісії на цей напрям підготовки (форму навчання) можуть бути
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зараховані вступники, які успішно витримали випробування (надали
сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти), але не
пройшли за конкурсом на інший напрям підготовки (форму навчання).
Зарахування дозволяється за наявності особистої заяви вступника та
відповідності випробувань (сертифікатів Українського центру оцінювання
якості освіти) на вищезгаданих напрямах підготовки (формах навчання).

24.  За рішенням приймальної комісії понад державне замовлення за
контрактом можуть бути зараховані абітурієнти, які надали сертифікати
Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні
іспити), але не пройшли за конкурсом. Зарахування триває до 30 серпня.
Оплата за навчання здійснюються в терміни, визначені контрактом.

26.  Термін навчання для підготовки за освітньо&кваліфікаційним
рівнем "бакалавр" 4 роки на денній формі навчання, 5 років на заочній
формі навчання.

Прикінцеві положення

37.  Організацію прийому до університету здійснює приймальна
комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету і яка діє
згідно з Положенням про приймальну комісію Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

38.  Роботи вступників, які не зараховані до університету, зберігаються
протягом  одного року, потім знищуються, про що складається акт.

39.  Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох
вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки
(спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у п'ятиденний
термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб,
рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням,
а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів,
зобов'язані подати оригінали документа про освіту, медичної довідки та
сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії вищого навчального
закладу, у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.
Особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали до приймальної
комісії оригіналів документа про освіту, медичної довідки та сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти, втрачають право на участь
у конкурсі щодо зарахування на навчання на місця державного
замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових
кредитів. У цьому випадку на вакантні місця державного замовлення
зараховуються особи, оригінали документів яких після закінчення
встановленого п'ятиденного терміну знаходяться у приймальній комісії, у
порядку зменшення суми конкурсних балів.
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40.  Особи, які без поважних причин не з'явилися на заняття протягом
10 днів від їх початку, відраховуються з університету. На звільнені при
цьому місця може проводитися додаткове конкурсне зарахування осіб, які
подали до приймальної комісії сертифікати Українського центру
оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування).

41.  Невід'ємною частиною цих Правил є додатки: "Вартість навчання
студентів, які навчаються на факультетах та в інститутах Київського
національного університету імені Тараса Шевченка на умовах контракту,
на 2009/2010 навчальний рік", "План прийому до Київського
національного університету імені Тараса Шевченка на 2009/2010
навчальний рік".

42.  Усі питання, пов'язані з прийомом до університету, вирішуються
приймальною комісією університету.
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇG2009 
ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Документ: Умови прийому до КНЕУ ім. В.Гетьмана у 2009 році для
підготовки фахівців за напрямами освітньо&кваліфікаційного рівня
БАКАЛАВРА 

Під час цьогорічної вступної кампанії абітурієнтам необхідно
врахувати особливості вступу до КНЕУ ім. В. Гетьмана, викладені в
Правилах прийому до цього ВНЗ: 

Загальні умови вступу

1. До університету приймаються громадяни України, а також іноземці
та особи без громадянства ,які перебувають в Україні на законних
підставах , мають відповідний освітній  (освітньо &
кваліфікаційний) рівень та виявили  бажання здобути вищу освіту. 

2. До участі у конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за
освітньо& кваліфікаційними програмами бакалаврів допускаються
особи, які мають документ державного зразка про повну загальну
середню освіту. ( п.1.1)

3.  Вступники подають особисто заяву про вступ до університету, в якій
зазначають обраний напрям підготовки, перелік сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти (предметів для
вступного випробування) , форму навчання та джерело
фінансування . 

До заяви вступник додає: 
& документ державного зразка про повну загальну середню освіту (

документ про здобутий освітньо & кваліфікаційний рівень або
документ про повну загальну середню освіту ) і додаток до нього, за
особистим вибором оригінали або завірені ксерокопії;

& медичну довідку за формою 086 & о ( оригінал або завірену її копію);
& шість фотокарток розміром 3х4 см;
& копію документа , що засвідчує ідентифікаційний код вступника ;
& копію трудової книжки ( для осіб, які мають стаж роботи);
& копію шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища ( для

осіб, які мають  розбіжності прізвищ у документах);
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& документи, що дають право на пільги; 
& сертифікати УЦОЯО, отримані вступниками у поточному році з

предметів визначених приймальною комісією університету, для
участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям
підготовки ( оригінал або завірену копію);

& паспорт та його ксерокопію ( для осіб, які за віком не мають
паспорта, & свідоцтво про  народження та документ з фотокарткою,
що засвідчує громадянство та місце постійного проживання) ; 

& військовий квиток ( посвідчення про прописку до призовної
дільниці); 

Подаючи копії таких документів, як паспорт (або свідоцтво про
народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий
квиток (або посвідчення про приписку до призовної дільниці),
документ про освітній (освітньо&кваліфікаційний ) рівень, та
додаток до нього, сертифікат (сертифікати) та медичну довідку за
формою 086&0, вступник має особисто пред'явити оригінали

(п.2.2) 

4.   Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із
Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства" (із змінами), постановами Кабінету Міністрів
України від 26.02.93 № 136 "Про навчання іноземних громадян в
Україні" (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 "Про затвердження
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на
навчання до вищих навчальних закладів", Указів Президента
України від 25.03.94 № 112 "Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва областей України з суміжними
прикордонними областями Російської Федерації" та від 03.06.94 №
271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва
областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і
адміністративно&територіальними одиницями Республіки
Молдова". Іноземці, яким надаються державні стипендії за
міжнародними договорами, загальнодержавними програмами,
іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на
навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в
межах обсягів державного замовлення. 

При прийомі на навчання осіб, які пред'являють (подають)
документ про здобуту освіту іноземних держав (не державного
зразка України), обов'язковою є процедура нострифікації
документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти
і науки України у встановленому порядку.
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Іноземці українського походження, які отримали направлення на
навчання від офіційно зареєстрованих українських національно&
культурних товариств, користуються такими самими правами, що
й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних
олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з
яких визначено університетом як профільне для вступу на обраний
вступником напрям підготовки, та згідно з умовами вступу до
КНЕУ ім. В. Гетьмана (п.1.3).

5. Прийом документів розпочинається 29 червня і закінчується о
14.00 29 липня 2009 року (п.2.1).

6. Конкурсний відбір (за сертифікатами УЦОЯО) буде проводитися
після 29 липня 2009 року.

7. У період вступних випробувань працює Апеляційна комісія, склад
та порядок роботи якої затверджується наказом ректора й
оголошується до початку вступного випробування. Апеляція на
виставлену оцінку повинна бути обґрунтованою і приймається за
письмовою заявою вступника Апеляційною комісією не пізніше
наступного робочого дня приймальної комісії після оголошення
оцінки з кожного предмета. Апеляція розглядається на засіданні
Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її
подання, як правило, в присутності вступника.(п.3.9).

8. Список рекомендованих до зарахування  буде оголошено після
конкурсного відбору за сертифікатами УЦОЯО.  

9. Особи, які рекомендовані до зарахування на навчання за
державним замовленням і за рахунок пільгових довгострокових
кредитів подали до Приймальної комісії не оригінали, а копії
документа про освітній (освітньо&кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, медичної довідки за формою 086&о, сертифіката (
сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти,
мають у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб,
рекомендованих до зарахування, подати оригінали зазначених
документів, які зберігаються в університеті протягом усього
терміну навчання.

Особи, які у встановлений термін (п'ять днів) не подали до
приймальної комісії оригіналів документа про освітній (освітньо&
кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка,
медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання
якості освіти, втрачають право зарахування на навчання за кошти
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державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових
довгострокових кредитів. (п.4.2.10).

До переліку предметів, з яких подаються сертифікати Українського
центру оцінювання якості освіти внесено: 

G українську мову та літературу,
G математику,
G географію, 
G історію України,
G іноземну мову (англійська, німецька, французька, іспанська).

Українська мова та література & обов'язковий предмет для всіх
вступників, які атестовані з української мови. Для осіб, які не атестовані з
української мови та літератури, обов'язковим предметом вступного
випробування є російська мова та література. До участі у конкурсі
допускаються вступники, які подають сертифікат з української мови та
літератури з кількістю балів не нижче 124 балів.

На напрями підготовки економічна теорія, економіка підприємства,
управління персоналом та економіка праці, прикладна статистика,
маркетинг, фінанси і кредит, облік і аудит, менеджмент вступникові
надається право самостійно вибрати два інші вибіркові профільні
предмети з чотирьох: математика, географія, історія України, іноземна
мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

На напрями підготовки міжнародна економіка обов'язковим
профільним предметом є іноземна мова (англійська, німецька,
французька, іспанська), третій & за самостійним вибором із трьох
вибіркових профільних предметів: географія, історія України,
математика.

На напрями підготовки економічна кібернетика та комп'ютерні науки
обов'язковим профільним предметом є математика, третій & за
самостійним вибором із трьох вибіркових профільних предметів:
географія, історія України, іноземна мова (англійська, німецька,
французька, іспанська).

На напрям підготовки правознавство обов'язковим профільним
предметом є історія України, третій & за самостійним вибором із двох
вибіркових профільних предметів: географія, іноземна мова (англійська,
німецька, французька, іспанська).

До участі у конкурсі допускаються вступники, які подають
сертифікати УЦОЯО з профільних (обов'язкових профільних або
вибіркових профільних) предметів не нижче 140 балів. (п.3.3)

Зарахування до університету
Зарахування до університету проводиться за конкурсом (окрім

випадків, що передбачені цими умовами п.4.2.2 та 4.2.3) окремо з кожного
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напряму підготовки, форми навчання й джерела фінансування.
Конкурс проводиться виключно за результатами сертифікатів

Українського центру оцінювання якості освіти та результатами вступних
випробувань (з урахуванням тієї категорії вступників, котрій надане таке
право п.3.2 та п.3.4), отриманих вступником за обраним напрямом
підготовки. При цьому результати, отримані на вступних випробуваннях
на інші напрями підготовки, не враховуються.

Зарахування на навчання за державним замовленням на денну форму
навчання проводиться не пізніше 10 серпня, а на навчання без відриву від
виробництва & не пізніше 10 днів після закінчення конкурсу. При цьому
враховують рекомендації Приймальної комісії щодо зарахування за
результатами вступного випробування&співбесіди на навчання за рахунок
державного бюджету для окремої категорії вступників (п. 4.2.5) та
загальну суму балів, набраних за сертифікатами Українського центру
оцінювання якості освіти (на вступних тестуваннях) для навчання за
державним замовленням (з урахуванням п. 3.4). (п.4.2.1 та 4.2.2)

Зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю
балів не нижче встановленого пунктом 3.3. рівня призери (особи,
нагороджені дипломами І&ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських
конкурсів&захистів науково&дослідницьких робіт учнів&членів Малої
академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями
підготовки, для яких профільним і обов'язковим є предмет, з якого вони є
призерами олімпіад. (якщо число поданих заяв від даної категорії
вступників на конкретний напрям підготовки перевищує 50% від обсягу
державного замовлення, доведеного університету на цей напрям
підготовки зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за
сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості
освіти).(п.4.2.2).

Дія пункту 4.2.2 поширюється тільки на призерів та переможців
олімпіад, які проводились Міністерством освіти і науки України, якщо під
час проведення олімпіад (конкурсів) вони навчались у 2008/2009
навчальному році в 11(12)&х класах старшої школи та на випускних
курсах професійних навчальних закладів при вступі до університету на
базі повної загальної середньої освіти.

Зараховуються до університету за результатами вступного
випробування & співбесіди (з урахуванням п. 3.5), якщо вони показали
достатній рівень знань із трьох (двох для заочної форми навчання)
предметів вступного випробовування&співбесіди особи, яким надане таке
право Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і закінчили середні
загальноосвітні школи та професійно&технічні заклади освіти з відзнакою.
(п.4.2.5).
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За умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання
якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими правилами
(пунктом 3.3.) рівня зараховуються поза конкурсом (при одержанні
вступних позитивних оцінок з урахуванням п. 3.4):

• особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту" надане таке право;

• діти&сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а
також особи з числа дітей&сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від 18 до 23 років;

• інваліди І та ІІ груп та діти&інваліди віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

• особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
надане таке право;

• особи, яким Законом України "Про підвищення престижності
шахтарської праці" надане таке право;

• діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під
час виконання службових обов'язків;

• члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули
внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф.
Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 січня 2008 року № 6 "Деякі питання соціального
захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників".
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Контактна інформація

Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана
Приймальна комісія
Адреса: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, кім. 116
Телефон: 8 044 456 31 62

8 044 459 62 75
Веб&сайт: www.kneu.kiev.ua
Години роботи: 9.00&18.00

Національний університет "КиєвоGМогилянська Академія"
Приймальна комісія
Адреса: 04070, Київ, вул. Набережно&Хрещатицька, 27
Телефон: 8 044 425 60 22 

8 044 425 54 17
Веб&сайт: http://www.ukma.kiev.ua
Години роботи: 9.00&18.00

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Приймальна комісія
Адреса: 01601 Київ вул. Володимирська, 64 
Телефон: 8 044 239 31 08

8 044 239 36 46
8 044 521 33 83

Веб&сайт: http://www.univ.kiev.ua
http://www.univ.kiev.ua/ua/abit/

Години роботи: 9.00&18.00

Український центр оцінювання якості освіти
Адреса: 01135, вул.Чорновола, 24, м.Київ
Телефон: 8 (800) 502 43 30, 

8 (044) 503&37&95
Веб&сайт: http://testportal.com.ua/

Київський центр оцінювання якості освіти
Адреса: 07400, вул. Незалежності, 14б, м. Бровари, 

Київська обл., Україна
Телефон: 8 (044) 360 70 04, 

8 (044) 361 42 16
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Гарячі лінії, за якими можна повідомити про
порушення або отримати консультацію

Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України 
8 (044) 486 13 16

Гаряча лінія Головного управління Служби безпеки України 
8 (044) 226 32 32

Гаряча лінія Міністерства внутрішніх справу України
8 (044) 254&75&75

Антикорупційна гаряча лінія
8 800 500 31 00

Телефон довіри Головного управління по боротьбі з організованою
злочинністю МВС України

8(044)256&16&75

Телефон довіри Департаменту державної служби боротьби з
економічними злочинами МВС України

8 (044)256&13&37

Київська Школа Рівних Можливостей
8 (050) 462 43 26

Творче об'єднання "ТОРО"
8 (0522) 27&27&54
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