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кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненими 

спеціальностями. 

На денну форму навчання фізичного факультету за напрямом  

«оптотехніка» за державним замовленням та/або на контрактній основі  на 

другий курс за результатами вступного іспиту приймаються особи, які мають 

диплом за  освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за 

спеціальністю «виробництво оптичних та оптико-електричних приладів». 

На денну та заочну форму навчання юридичного факультету на 

контрактній основі за результатами вступного іспиту на другий курс 

навчання приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «правознавство». 

Прийом документів у осіб, зазначених в пункті 5 цього розділу, 

здійснюється  з 10 липня 2015 року  до 18 години  24 липня  2015 р. Фахові 

вступні випробування у формі вступного екзамену  проводяться з 25 липня 

до 31 липня 2015 року. Оприлюднення списків рекомендованих до 

зарахування відбувається 03 серпня 2015 року. Зарахування вступників за 

державним замовленням відбувається до 8 серпня, зарахування за кошти 

фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 14 серпня 2015 р. 

 

V. Порядок прийому заяв та документів для вступу 

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

1. Вступники на навчання за освітнім рівнем бакалавра подають заяву 

про участь у конкурсному відборі до Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в паперовій або в електронній формі. Заява в 

паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній 

формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не 

більше ніж три заяви у кожному з них. Заяви до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на одну спеціальність бакалаврату на 

різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються 

фактом подання однієї заяви. 

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (для вступників до 

магістратури та на ОКР «спеціаліст» - із зазначенням того, оригінали чи 

копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою 

Приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти  

безпосередньо під час прийняття заяви. У разі наявності у вступника 

особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація 

про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється 

зазначена пільга. 

Заяву, зареєстровану в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти, може бути скасовано Київським національним університетом імені 

Тараса Шевченка на підставі рішення Приймальної комісії до моменту 

включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на 
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навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення 

відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається 

неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. 

3. У заяві вступники  вказують спеціальність (спеціалізацію) та форму 

навчання. 

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник 

числами зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших 

поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу 

пріоритетність. Пріоритетність визначається під час вступу на навчання для 

отримання ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, 

фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на денну форму навчання 

на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти. 

У випадку, коли підготовку за відповідною спеціальністю 

здійснюють різні факультети/інститути, вступник зазначає пріоритетність 

зарахування за обраною спеціальністю відповідно до факультету/інституту. 

У випадку, коли підготовка за напрямом здійснюється за спрямуваннями 

(спеціалізацією, нозологією, профілем, мовою тощо), вступник зазначає у 

кожній заяві обрану ним пріоритетність зарахування за відповідним 

спрямуванням. 

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 

особисто: 

документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або 

посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком 

не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і 

громадянство; 

документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній ступінь або 

освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і 

додаток до нього; 

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти). 

На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

або освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється 

вступ, і додаток до нього;  

корпію сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного 

оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 
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Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, 

установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, 

не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення 

про рекомендування вступників до зарахування. 

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються 

за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при 

виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування). 

6. Вступник подає сертифікат  зовнішнього незалежного оцінювання, 

виданий у 2015 році.  

7. Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

(відбірковою) комісією Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка або в установленому законодавством порядку. Копії документів 

без пред’явлення  оригіналів не розглядаються. 

8. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з 

конкурсних предметів у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка мають право: 

особи, в яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що 

можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства охорони здоров`я України від 25 лютого 2008 

року №124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 7 березня 

2008 року за №189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє 

незалежне оцінювання; 

особи, звільнені з військової служби в рік вступу до Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

9. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які  

бажають взяти участь у конкурсному  відборі на основі атестата про повну 

загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

2015 року з конкурсних предметів, визначених у додатку 4 до цих Правил 

прийому, та вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра.  

10. Заява в електронному вигляді подається шляхом заповнення 

вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається 

Приймальною комісією  згідно з Порядком подання та розгляду заяв в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних 

закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15  

жовтня 2014 року № 1172.  

11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених 

предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної 

кількості  балів, на навчання не зараховуються.  

12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, 

поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної 

державної  електронної бази з питань освіти.  

Письмове підтвердження Техннічного адміністратора Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти або директора Українського 
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центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої 

вступником до Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, є підставою для відмови  в участі у конкурсному відборі  та 

зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування). 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа 

про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і 

вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти. 

13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти або отримання результатів вступних 

екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 1 

серпня 2015 року. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на 

інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також 

факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом  фіксується в 

заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні 

заяви у паперовій формі. 

15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, 

обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності 

документа  про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний  рівень, 

що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до 

Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про 

освіту, виданих начальними закладами інших держав, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 

року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 

року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності  цих 

документів здійснюється протягом першого року навчання. 

16. Особи, які вступають на навчання за освітнім ступенем  магістра 

або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста подають до Приймальної 

комісії, окрім документів, вказаних у пункті 3 цього розділу, також: 

оригінали та копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і 

міжнародних студентських олімпіад (за наявності);  

оригінали та копії наукових публікацій (за наявності); 

            сертифікат міжнародного/державного/університетського зразка з 

іноземної мови для професійних цілей, що підтверджує рівень В2 (за 

наявності); 

інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення 

претендента (за наявності). 
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16.1. Вступники за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування. 

Бізнес-школа» додатково подають до Приймальної (відбіркової) комісії 

завірені за місцем роботи копії всіх сторінок трудової книжки або оригінал 

довідки з місця роботи про наявність стажу управлінської діяльності. 

17. Особи, які вступають на навчання до Інституту післядипломної 

освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

особисто подають до Приймальної (відбіркової) комісії:  

заяву на ім’я ректора Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

документ, що посвідчує особу та громадянство; 

документ(и) державного зразка про раніше здобутий(і) освітній ступінь 

або освітньо-кваліфікаційний(і) рівень(ні), на основі якого(яких) 

здійснюється вступ, і додаток(ки) до нього(них), за особистим вибором 

оригінали або завірені копії;  

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 

18. Приймальна комісія Київського національного університету 

перевіряє  в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заяви 

вступника, подані до інших вищих навчальних закладів. 

 

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір 

 

1. Приймальна комісія Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на 

навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з 

відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних 

предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних 

екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 4 до цих Правил прийому). 

Додатком 4 до цих Правил прийому визначаються мінімальна кількість балів 

сертифіката із загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до 

участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання.  

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал 

обчислюється як сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього 

незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його 

проведення) помножених на вагові коефіцієнти, сума яких встановлюються 

цими Правилами прийому і дорівнює одиниці. До конкурсного бала 

додатково додаються бали за особливі успіхи (призерам IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення 

підготовчих курсів Київського національного університету імені тараса 

Шевченка для вступу на природничо-математичні та інженерно-технічні 

спеціальності Уніеврситету. 


