
ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ 

КАМПАНІЇ 2017 року 

за ОКР молодшого спеціаліста 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 
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На основі презентації щодо Умов прийому у 2017 році 

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

 

та Правил прийому до Університету, 

затверджених Вченою радою 12 червня 2017 р. 



Типи вступників для здобуття ОКР 
МС 
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1. На основі базової загальної середньої 

освіти (після 9 класів) 

Підстава – Свідоцтво про базову загальну 

середню освіту. 

 

2. На основі повної загальної середньої 

освіти (після 11 класів) 

Підстава – Атестат про повну загальну середню 

освіту 

 

3. На основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника (після технікумів / 

коледжів) 

Підстава – Диплом про здобуття ОКР КР 



Транзитний статус 
ОКР молодшого спеціаліста 
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ПРОГНОЗОВАНА РЕФОРМА: 

 

Замість ОКР МС: 

 

1.МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР – освітній 

ступінь початкового рівня (короткого 

циклу) вищої освіти. 

 

2. ФАХІВЕЦЬ (?) – освітньо-

кваліфікаційний рівень на фаховому 

рівні професійної освіти 



Транзитний статус 
ОКР молодшого спеціаліста 
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1. Не проводиться нове ліцензування 

 

2. Зберігається право випускників з 

ОКР МС вступу на бакалаврат за 

скороченими програмами 

 

3. Молодший спеціаліст – не є ступенем 

вищої освіти, але диплом МС, отриманий 

в системі вищої освіти ДО РЕФОРМИ, 

прирівнюється до диплома молодшого 

бакалавра 



Особливості вступної кампанії 2017 
року 
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1. Окремі Умови прийому, окремі 

Правила прийому  

 

2. Окремий графік вступної кампанії 

 

3. Окрема приймальна комісія в 

структурі Університету 

 



Основні поняття: 

6 

1. Конкурсна пропозиція – місце навчання / 

спеціальність (одна або декілька освітніх 

програм), форма навчання, курс, строк навчання, 

основа для здобуття освіти 

 

2. Основна конкурсна пропозиція = 

Фіксований конкурс – визначена кількість 

місць, що фінансуються з державного бюджету 

 

3. Небюджетна конкурсна пропозиція – 

фінансування за кошти фізичних (юридичних 

осіб) 



Спеціальні умови для вступу 
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право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, 

щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу  

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 для вступу 
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1. Квота-2 та квота-3 в Університеті відсутні 

 

2. Квота-1 – Додаток 10 до Правил прийому. 

Скористатися спеціальними умовами для вступу можна в 

разі, якщо КБ не менший на 40 балів (для вступників на 

основі ПЗСО), 5 балів (для вступників на основі БЗСО) 

 

3. Діти загиблих – приймаються незалежно від 

конкурсного бала 



Спеціальні умови для вступу 

Право на співбесіду:  
•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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15 липня 

Співбесіда складається за програмою 

математики або української мови (тільки для 

спеціальності «журналістика» Оптико-

механічного коледжу). 



Єдиний центр 
по роботі з пільговими категоріями 

громадян 
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Пр-кт Глушкова, 2 (корпус географічного факультету) 

 

 

10 та 11 липня 
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ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 
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vstup.univ.kiev.ua 



Вступ на основі базової загальної 
середньої освіти: 
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1. Конкурсні предмети на основі БЗСО:  

Додаток 2 до Правил прийому 

• українська мова  

• математика / історія України 

 

2. Програми вступних іспитів на сайтах коледжів 

omc.univ.kiev.ua 

kgrt.univ.kiev.ua 

 

3. Вступ на спеціальності коледжів 

Додаток 1 до Правил прийому 
 

 



СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Коледжу геологорозвідувальних технологій 
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•Діловодство та архівна справа 

•Облік та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств  

•Геоінформаційні системи і технології та землевпорядкування 

•Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин 

•Геотуризм 

•Гідрогеологічні та  інженерно-геологічні дослідження для 

водопостачання і будівництва 

•Розвідувальна  геофізика та комп’ютерна обробка геофізичної 

інформації 

•Прикладна екологія 

•Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду 

•Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної 

апаратури та комп’ютерної техніки 

•Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

 



СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Оптико-механічного коледжу 
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•Видавнича справа та редагування 

•Інформаційна діяльність підприємства 

•Облік і оподаткування 

•Фінанси, банківська справа та страхування 

•Економіка підприємства 

•Розробка програмного забезпечення 

•Оптотехніка 

•Фотоніка та оптоінформатика 

•Оптоелектронні прилади 



Вступ на основі БЗСО: 
Подача документів 
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01 – 14 липня до 18.00 

Коледж геологорозвідувальних технологій: 

          вул. Анрі Барбюса, 9 

 

Оптико-механічний коледж 

          вул Левандовська, 6 

Перелік документів: 
• копія документа, що посвідчує особу; 

• копія військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних; 

• копія Свідоцтва про базову загальну середню освіту і додатка до 

нього; 

• 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

• згода на обробку персональних даних. 



Вступ на основі БЗСО: 
Вступні іспити 
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15 – 22 липня – проспект Глушкова, 4-е 

(корпус механіко-математичного факультету) 

 

Розклад консультацій та іспитів  

1.на сайті Приймальної комісії  

vstup.univ.kiev.ua 

 

2. на сайтах коледжів: 

omc.univ.kiev.ua 

kgrt.univ.kiev.ua 

 

3. на інформаційних стендах коледжів 

 



Вступ на основі базової загальної 
середньої освіти: 

18 

Конкурсний бал: 
 

КБ = П1 + П2 + А + ОУ  

П1 – оцінка за вступний іспит з української мови; 

П2 – оцінка за вступний іспит, визначений Додатком 2 до 

Правил прийому; 

А – середній бал додатка до свідоцтва про базову 

загальну середню освіту; 

ОУ – додаткові 2 бали за особливі успіхи та/або за успішне 

закінчення підготовчого відділення Університету.  

 

Максимальний КБ – 38 

Мінімальний бал для допуску до участі у конкурсі – 4 

  



Порядок отримання балів за 
особливі успіхи 
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Додаток 4 до Правил прийому 

Перелік пріоритетних природничих та інженерно-технічних 

спеціальностей, на які зараховуються 2 додаткових бала 
• Екологія 

• Науки про Землю 

• Галузеве машинобудування 

• Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

• Мікро- та наносистемна техніка 

• Електроніка 

• Гірництво 

• Автомобільний транспорт 

 

Порядок атестації випускників ПВ 

Див.: Додаток 3 до Правил прийому 
• написання проміжних контрольних тестувань, передбачених навчальним планом та 

складання заліків у письмовій формі з української мови;  

• складання підсумкової атестації з математики з оцінкою не менше, ніж визначений 

пороговий бал – 7 балів з 12 можливих;  

• загальна сума пропущених занять без поважної причини не може складати більше 

40% від усіх аудиторних годин, передбачених навчальним планом.  



Порядок отримання балів за 
особливі успіхи 
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Випускникам ПВ за високі здобутки у вивченні 

профільних дисциплін (математика / українська мова) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Бали за особливі успіхи не сумуються з додатковими балами, які 

встановлюються Додатком 4 до Правил прийому у 2017 році і 

зараховуються лише за однією з підстав. 

 

Якщо конкурсна оцінка з профільного предмета після додавання 

заохочувальних балів перевищує 12, то оцінка встановлюється рівною 

12 балам. 



Зарахування на бюджет 
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Рейтинговий список вступників з 

рекомендаціями щодо вступу: 
24 липня до 12.00 

omc.univ.kiev.ua 

kgrt.univ.kiev.ua 

на інформаційних стендах коледжів 

 

Оригінали документів: 

до 29 липня до 18.00 

 

Наказ: 

31 липня до 12.00 

omc.univ.kiev.ua 

kgrt.univ.kiev.ua 

на інформаційних стендах коледжів 
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1. В заяві при подачі документів зазначити: 
• «претендую на участь в конкурсі на місця державного 

(регіонального) замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації 

за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним 

замовленням»;  

• «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного 

(регіонального) замовлення»;  

• «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб».  

 

2. Написати окрему заяву встановленого зразка в 

приймальній комісії коледжу 31 липня – 9 серпня 

Особливості вступу за кошти 
фізичних (юридичних) осіб 



Зарахування на контракт 
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Рейтинговий список вступників з 

рекомендаціями щодо вступу: 
1 серпня 

omc.univ.kiev.ua 

kgrt.univ.kiev.ua 

на інформаційних стендах коледжів 

 

Оригінали документів: 

До 9 серпня до 18.00 

 

Наказ: 

10 серпня до 12.00 

omc.univ.kiev.ua 

kgrt.univ.kiev.ua 

на інформаційних стендах коледжів 



Вступ на основі повної загальної 
середньої освіти: 
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1. Вступ на спеціальності коледжів 

Додаток 5 до Правил прийому 

 

2. Вступ за результатами ЗНО 2016 або 2017 років 

Конкурсні предмети на основі ПЗСО:  

•українська мова та література  

•математика / історія України 

 

3. Програми вступних іспитів на сайті Українського 

центру оцінювання якості освіти 

testportal.gov.ua 
 



Вступ на основі ПЗСО: 
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Особливості: 

 

1. Приймаються вступники на поповнення на 

вакантні місця на ІІ курс  

 

2. Відсутні вагові коефіцієнти 

 

3. Необмежена кількість заяв 

 

4. Закінчення прийому документів не 26 липня, а  

07 серпня 

 

 



Вступ на основі ПЗСО: 

26 

Конкурсний бал: 

 

КБ = П1 + П2 + А + ОУ  

 

П1 – оцінка за вступний іспит з української мови та 

літератури; 

П2 – оцінка за ЗНО або вступний іспит, визначений 

Додатком 6; 

А – середній бал додатка до атестата про повну загальну 

середню освіту; 

ОУ – додаткові 20 балів за особливі успіхи та/або за 

успішне закінчення підготовчого відділення Університету.  



Вступ на основі ПЗСО: 
Подача документів 
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Коледж геологорозвідувальних технологій: 

          вул. Анрі Барбюса, 9 

 

Оптико-механічний коледж 

          вул Левандовська, 6 

Перелік документів: 
• копія документа, що посвідчує особу; 

• копія військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних; 

• копія Свідоцтва про повну загальну середню освіту і додатка до нього; 

• копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 

(2016 та 2017 років) для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти; 

• 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

• згода на обробку персональних даних. 



Вступ на основі ОКР 
кваліфікованого робітника 

1. Програми вступних випробувань на сайтах 

коледжів 

omc.univ.kiev.ua 

kgrt.univ.kiev.ua 

 

2. Конкурсні предмети на основі ОКР КР:  

•українська мова  

•фахове вступне випробування 
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Вступ на основі ОКР КР: 
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Особливості: 

 

1. Приймаються вступники на поповнення на 

вакантні місця на ІІ (ІІІ) курс  

 

2. На споріднені спеціальності (у межах галузі) 

 

3. Вперше: введено іспит з української мови. 

 

 

 



ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Запрошуємо  

учнів 9-х класів 

на літній лекторій  

  
 

Навчання: 

•3-13 липня 

•36 акад. год. з кожної дисципліни 

•Пробний іспит 

 

Гуртожиток  

для іногородніх 

рv.univ.kiev.ua 


