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На основі презентації Умов прийому у 2017 році 

(директор Департаменту вищої освіти МОН У Шаров О.І.) 

 

та Правил прийому до Університету, 

затверджених Вченою радою 5 грудня 2016 р. 
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ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 
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vstup.univ.kiev.ua 



Пробне ЗНО 
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Реєстрація  

10-31 січня 2017 року 

 

На сайті УЦОЯО: testportal.gov.ua 

 
 

 

Пробне тестування відбудеться: 

1 квітня – з української мови і літератури 

 

8 квітня – з  англійської, німецької, іспанської, 

французької, російської мов, біології, географії, 

історії України, математики, фізики, хімії 



ЗНО 
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Реєстрація  

6 лютого – 17 березня 2017 року 

 

На сайті УЦОЯО: testportal.gov.ua 

 
Графік проведення ЗНО: 
23 травня українська мова і література 

25 травня іспанська, німецька, французька мова 

29 травня англійська мова 

31 травня математика 

02 червня історія України 

06 червня російська мова 

08 червня біологія 

12 червня географія 

14 червня фізика  

16 червня хімія 



Нові інструменти мотивації якості та нове 
поняття лідерства для ВНЗ: 

• загальний прохідний бал на спеціальності = 
широкий конкурс у межах 
держзамовника 

• державне замовлення до ВНЗ “приносить” 
вступник, який виборов його в конкурсному 
відборі = вищі бали ЗНО – більше 
“бюджетників” 

7 

Основні параметри 
вступної кампанії 



ДИНАМІЧНИЙ КОНКУРС 

Відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) 

– конкурсна пропозиція, для якої кількість місць на 

навчання за державним замовленням визначається в 

межах між мінімальним та максимальним обсягами 

державного замовлення  

 

ВНЗ: визначають максимальні обсяги державного 
замовлення, які вони можуть і готові прийняти на умовах 
державного замовлення (не більше 110 % (або +3 місця) від 
показників 2016 року для топ-спеціальностей або 10 місць – 
максимум) 
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Основні параметри 
вступної кампанії 
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Основні параметри 
вступної кампанії 

Пріоритетність – визначена вступником черговість заяв під час 

подачі заяв (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної 

заяви) на навчання для здобуття ступеня бакалавра за державним 

замовленням. 

 

Адресне розміщення державного замовлення – надання 

вступнику на денну та заочну форми навчання на основі повної 

загальної середньої освіти рекомендації до зарахування за 

найвищою із зазначених ним пріоритетностей заяв, за якою він 

потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до 

зарахування на місця навчання за державним та регіональним 

замовленням, відповідно до його конкурсного бала  

 

 

Заяви на денну і заочну форми навчання – в електронній 

формі, крім осіб, що вступають за спеціальними умовами 



Основні параметри 
вступної кампанії 

Кількість заяв:  

- на місця державного замовлення - до 9 заяв не 
більше ніж з 4 спеціальностей 

- на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб - необмежена кількість   

 

Конкурсні предмети:  

•українська мова та література  

•математика / історія України / біологія  

•3-й загальноосвітній предмет 
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Спеціальні умови для вступу до ВНЗ 
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право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом 

щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі 

повної загальної середньої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою-3  

Квота-1: УБД АТО, сироти та прирівняні до них, захворювання, 

що є перешкодою для ЗНО (до 10% бюджету) 

 

Квота-2: вступники, які проживають на тимчасово окупованій 

території України і мають право на вступ на основі вступних 

іспитів в уповноважені вищі навчальні заклади 

 

Квота-3: особи, які здобули середню освіту на території 

відповідного замовника (до 50% місць за рахунок місцевого 

бюджету) 



Спеціальні умови вступу 
до Університету 

Співбесіда:  
 
•інваліди війни 

•особи, яким Законом України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» надане таке право 

•маломобільні особи з інвалідністю 
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Спеціальні умови вступу 
до Університету 

Тільки ЗНО або тільки іспити:  
 
•УБД АТО, у тому числі ті, які проходять військову службу 

(крім військовослужбовців строкової служби); 

•діти-сироти,  

•діти, позбавлені батьківського піклування;  

•особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку 

захворювань, що можуть бути перешкодою для 

проходження громадянами ЗНО; 

•звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 
після 30 листопада 2016 року 
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Етапи вступної кампанії 
12 липня  Початок прийому заяв  

20 липня о 1800 
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які 

мають проходити конкурс творчих здібностей 

21 – 26 липня  Проведення конкурсів творчих здібностей  

26 липня о 1800 
Закінчення прийому заяв від осіб, які не проходять 

конкурс творчих здібностей  

01 серпня до 1200 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на 

навчання за державним замовленням 

05 серпня до 1800 

Закінчення терміну виконання вимог (подача 

оригіналів документів) для рекомендованих до 

зарахування вступників на навчання за державним 

замовленням 

01 – 08 серпня 
Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб  

07 серпня до 1200 
Зарахування вступників на навчання за 

державним замовленням (наказ) 

10 серпня 
Зарахування вступників на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб 
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Етапи вступної кампанії  
для осіб, що вступають за спеціальними умовами 

12 липня  Початок прийому заяв і документів  

20 липня о 1800 Закінчення прийому заяв і документів  

21 – 23 липня  Терміни проведення Університетом співбесід 

24 липня до 1200 
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до 

зарахування за результатами співбесід 

25 липня о 1800 

Закінчення терміну виконання вимог (подача оригіналів 

документів) для рекомендованих до зарахування на навчання за 

державним замовленням за результатами співбесід 

26 липня до 1200 
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесід за державним замовленням 

21 – 26 липня  Проведення Університетом вступних іспитів 

01 серпня до 1200 
Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих 

вступників до зарахування на навчання за держ. замовленням 

05 серпня до 1800 

Закінчення терміну виконання вимог (подача оригіналів 

документів) для рекомендованих до зарахування вступників на 

навчання за державним замовленням 

07 серпня до 1200. Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 



Перелік конкурсних предметів  
у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних 

екзаменів, конкурсів творчих здібностей) визначено  

Додатком 2.3. до Правил прийому 
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конкурсний бал  
при розрахунках округлюється з точністю до 0,001  

формула:  
КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А + К5×ОУ ≤ 200 балів, 
де П1, П2, П3 – оцінки ЗНО 

А – середній бал атестата, переведений у шкалу від 100 до 200 балів 

(Додаток 2.4.),  

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету за шкалою від 

100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в 

Додатку 2.9 

 

КБ балансується на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його 

множення на їхній добуток, причому: 

ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності 

(спеціалізації), які передбачені у Додатку 2.9. та 1,00 в інших випадках; 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, 

які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що 

знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в 

інших випадках 

 

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то 

він встановлюється таким, що дорівнює 200  17 



Бали за особливі успіхи (ОУ): 

Олімпіади 
Особам, які є членами збірних команд України, що брали участь у 

міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і 

науки, зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних 

випробувань за вибором вступника 
 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, 

призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок 

у формулі для обчислення КБ встановлюється рівним 10. 

 

Олімпіади ВНЗ – до 20 балів до предмета ЗНО, до якого засосовується 

найвищий коефіцієнт (“фаховий”). 

 Положення буде затверджено окремо (січень)  
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Бали за особливі успіхи (ОУ): 

Підготовче відділення 
Слухачам ПВ з числа професійно орієнтованої молоді за рішенням 

Приймальної комісії встановлюється вага конкурсного бала – до 5 %  

 

Критерії ОУ слухачів ПВ: 
1. закінчення ПВ в поточному році на курсі із трьох предметів, обсяг навчальних 

годин яких не менше 180 аудиторних годин 

2. підготовка до вступу для навчання на природничо-математичних та інженерно-

технічних освітніх програмах (Додаток 2.9 Правил) 

3. дисципліна, до якої застосовується найвищий коефіцієнт при вступі (Додаток 

2.3), є необхідною для вивчення на курсі 8,5 або 4,5 місяців. 

4. написання проміжних контрольних тестувань, передбачених навчальним планом 

та складання заліків у письмовій формі з непрофільних предметів;  

5. складання підсумкової атестації з профільної дисципліни з оцінкою не менше, 

ніж визначений пороговий бал – 165 балів з 200 можливих;  

6. загальна сума пропущених занять без поважної причини не може складати 

більше 40% від усіх аудиторних годин, передбачених навчальним планом. 

 

  200 балів (максимальна оцінка) 
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20 

Приклади формул 

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Денна форма навчання 

Фізика Астрономія Оптотехніка 

Українська мова та література - 0.25 

Математика - 0.25  

Фізика - 0.40 

Додаток до атестата - 0.05 

Підготовчі курси - 0.05 

 

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Денна форма навчання 

Хімія 

Українська мова та література – 
0.2 

Біологія - 0.2 

Хімія - 0.5 

Додаток до атестата - 0.08 

Підготовчі курси - 0.02 
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Приклади формул 

ГЕОГРАФІЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Денна форма навчання 
Середня освіта (географія) Гідрологія 

Природнича географія Економічна географія 

Геодезія та землеустрій Картографія 

Метеорологія  

Українська мова та література - 0.25 

Історія України - 0.2 

Географія - 0.45 

Додаток до атестата - 0.1 

Підготовчі курси - 0.0 

 

ФАКУЛЬТЕТ 
КОМП`ЮТЕРНИХ НАУК ТА 
КІБЕРНЕТИКИ 
Денна форма навчання 

Системний аналіз  
Українська мова та література – 0.2 
Фізика / іноземна - 0.2 
Математика - 0.45 
Додаток до атестата - 0.1 
Підготовчі курси - 0.05 
------------- 
Інформатика Програмна інженерія 
Українська мова та література – 0.2 
Фізика / іноземна - 0.2 
Математика - 0.5 
Додаток до атестата - 0.1 
Підготовчі курси - 0.00 
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Рекомендації для зарахування 

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним 

замовленням, отримуються Приймальною комісією за даними 

Єдиної бази і затверджуються рішенням Приймальної комісії. 

 

Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою 

пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за 

якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути 

рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за 

державним замовленням. 

  

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до 

зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на 

стендах Приймальної та/або відбіркових комісій Університету та на 

офіційній веб-сторінці Університету univ.kiev.ua 
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Виконання вступниками вимог 

для зарахування 
Після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування вступника, він має виконати вимоги для зарахування, а саме 

подати особисто до Приймальної (відбіркової) комісії: 

 

•оригінал атестату та додатка до нього; 

•оригінали сертифікатів ЗНО (чинні 2016 та 2017 років); 

•копію документа, що посвідчує особу; 

•копію військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних; 

•копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

спеціальними умовами (за наявності); 

•копію реєстраційного номера облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний код). 

•4 фотокартки розміром 3 х 4 см; 

•згоду вступника на обробку персональних даних. 

 

на місця державного бюджету - до 18ºº 5 серпня 

прийом заяв на місця за кошти фізичних (юридичних осіб) – 01-08 серпня 
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Наказ про зарахування ☺ 

на місця державного бюджету  

7 серпня 

 
 

на місця за кошти фізичних 

(юридичних) осіб  

10 серпня (31 серпня) 



ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Запрошуємо  

учнів 11-х класів 

на лекторій  

під час весняних канікул  
 

Навчання: 

•19-26 березня 

•32 акад. год. з кожної дисципліни 

•Пробний тест 

•гуртожиток для іногородніх 

рv.univ.kiev.ua 

Запрошуємо  

учнів 10-х класів 

в літню школу 
 

Навчання: 

•червень 

•80 акад. год. з кожної дисципліни 

•2 контрольних тести 

•гуртожиток для іногородніх 


