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I. Загальні положення
1. Провадження освітньої діяльності у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка (надалі – Університет) здійснюється
відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ
№ 636455 від 09.06.2015 р., наказів МОН про ліцензування освітньої
діяльності на третьому освітньо-науковому рівні.
2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна
комісія) відповідно до «Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2017 році».
3. Університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою
за освітніми ступенями, спеціальностями, освітніми програмами, формами
навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі
до Військового інституту Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, Інституту Управління державної охорони та Інституту
післядипломної освіти.
4. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного
спрямування) на перший курс приймаються особи з повною загальною
середньою освітою. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий
(третій) курс з нормативним терміном навчання приймаються особи що
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Перелік
освітніх програм, за якими здійснюється прийом, терміни подання
документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється
розділом II цих правил.
5. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які
здобули ступінь бакалавра або магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста. Перелік освітніх програм, за якими здійснюється прийом,
терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб
регулюється розділами III та IV цих правил.
6. На навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії
приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста. Перелік спеціальностей, за якими
здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення
конкурсного відбору осіб визначаються додатком до цих правил.
7. Терміни та порядок прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання й інші питання організації
прийому до Військового інституту Київського національного університету
імені Тараса Шевченка визначаються додатком до цих правил прийому, який
затверджується ректором Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, погоджується з директором Департаменту військової
освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони
України.
8. Терміни та порядок прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання й інші питання організації
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прийому до Інституту Управління державної охорони Київського
національного університету імені Тараса Шевченка визначаються додатком
до цих правил прийому, які затверджуються ректором Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, погоджуються з
начальником Управління державної охорони України.
9. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює
прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в
межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про
порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15
липня 1996 року та Інструкції про порядок поновлення та переведення
студентів (слухачів, курсантів) у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка. Перевищення ліцензованого обсягу допускається
лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
10. Організацію прийому вступників до Університету здійснює
Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, який є її головою.
11. Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому
до вищих навчальних закладів України в 2017 році та цих Правил прийому.
12. Усі питання, пов'язані зі вступом до Університету, вирішуються
Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії
оприлюднюються на офіційному веб-сайті vstup.univ.kiev.ua.
13. Рішення Приймальної комісії, прийняті в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу ректором Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
14. Діяльність Приймальної комісії регламентується Положенням про
Приймальну комісію,
затвердженим
Вченою
радою
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
15. Для прийняття та розгляду апеляційних заяв абітурієнтів (вступників)
щодо результатів проведених Київським національним університетом імені
Тараса Шевченка вступних екзаменів, творчих конкурсів, вступних
випробувань створюються апеляційні комісії, які діють згідно з Положенням
про Апеляційну комісію Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, затвердженим Вченою радою Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (Додаток 6.1 до цих правил).
16. Іногородні студенти денної форми навчання за поданнями факультетів
та інститутів забезпечуються проживанням в гуртожитку за наявності
вільних місць.
17. Усі особи, які здобувають вищу освіту в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, мають рівні права та обов’язки.
18. Прийом на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на
конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
19. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох
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вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за
кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.
20. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за
двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами),
за кошти державного або місцевого бюджетів.
21. Автоматизована обробка даних вступної кампанії (у тому числі
подання заяв абітурієнтами на участь у конкурсному відборі, результати
проведення вступних іспитів, надання рекомендацій до зарахування і
зарахування) здійснюються в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти (далі – Єдина база).
§ 1. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
до Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1. На засіданні Приймальної комісії Університету мають право бути
присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від
одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається
порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і
науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за
роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право
надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на
засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія
зобов’язана створити належні умови для присутності громадських
спостерігачів на її засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до
засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.
3. Університет зобов’язується створити умови для ознайомлення
вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про
акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої
програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг
прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією
(спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у
тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами,
оприлюднюються на офіційній веб-сторінці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка не пізніше робочого дня, наступного
після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як
правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках –
не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із
проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту
раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування
за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських
олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про
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проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для
скасування наказу про його зарахування.
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що
фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання
заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих
навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі
системою "Конкурс", на підставі даних Єдиної бази.
§ 2. Фінансування підготовки фахівців
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
 за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним
замовленням);
 за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання
цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти
здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових
державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року
№ 916;
 за ваучерами;
 за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема
за кошти грантів, які Київський національний університет імені
Тараса Шевченка на проведення наукових досліджень, за якими
передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії або доктора наук).
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в
Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти,
якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти
державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за
державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь
магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.
3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним
замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного
вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних
вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови
відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з
підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2015 року № 658.
4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за
другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних
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закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати
службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що
підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в
інших випадках, передбачених законом.
5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти
нарівні з громадянами України, за винятками, встановленими
законодавством. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за
кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених
Кабінетом Міністрів України.
6. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб визначається у
межах різниці між ліцензованим обсягом та обсягом державного замовлення.
Цей обсяг може коригуватися з урахуванням фактичного виконання
державного замовлення.
7. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається у
межах ліцензованого обсягу.
§ 3. Зарахування вступників та наказ про зарахування
1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття
Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування
відповідно до термінів, визначених § 2 відповідного розділу цих Правил
прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування згідно з § 7
відповідного розділу цих Правил прийому.
Подання оригіналів документів до Приймальної (відбіркової) комісії
Університету, якщо це передбачено Правилами прийому, здійснюється
вступником лише один раз (при виборі місця навчання під час виконання
вимог до зарахування). Подані оригінали документів зберігаються в
Університеті протягом усього періоду навчання.
2. Особи, рекомендовані на місця державного замовлення, які в термін,
визначений у § 2 відповідного розділу цих Правил прийому, не виконали
вимог для зарахування, втрачають право на зарахування в поточному році на
навчання за державним замовленням.
3. Накази про зарахування на навчання видаються ректором
Університету на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про
зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та
оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і офіційній
веб-стрінці Університету univ.kiev.ua у вигляді списку зарахованих у
терміни, встановлені у § 2 відповідного розділу цих правил.
4. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване Приймальною комісією у разі виявлення вчинених ним порушень,
передбачених § 1 цього розділу Правил.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до
Університету за власним бажанням, відраховані з Університету за власним
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бажанням, і таким особам повертаються подані ними документи не пізніше
наступного дня після подання заяви про відрахування.
5. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10
календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Університету, про що
видається відповідний наказ.
6. На звільнені в порядку, передбаченому в пунктах 2-4 цього параграфа
місця, може проводитися додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які
брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності
таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з
конкурсних пропозицій Університету за умови збігу конкурсних предметів
шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому
накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази
до 18.00 години 19 вересня.
7. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за
рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою
вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів
участі в конкурсі відповідно до вимог цих Умов.
Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що
фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають
особи, яким надано спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів
відповідно до Додатка 2.10. Іншим категоріям вступників право на
зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового
пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої
вище категорії або їхньої письмової відмови від таких місць.
§ 4. Особливості вступу на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб.
1. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, кому було анульовано або не
надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним
замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, яка
подається до Приймальної комісії Університету в термін, встановлений у § 2
відповідного розділу цих Правил та долучається до його особової справи.
2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування, зазначені у
§ 7 відповідного розділу цих Правил прийому.
Договір про надання освітніх послуг між Університетом та фізичною
(юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У
разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання
наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.
Оплата навчання здійснюється згідно з укладеним сторонами договором.
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3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб визначається § 8
відповідного розділу цих Правил.
4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, одна з яких за
державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних
кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному
закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок
цільових пільгових державних кредитів протягом усього терміну навчання.
При
одночасному
навчанні
за
кількома
спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, за кошти
фізичних та юридичних осіб оригінали зазначених вище документів
зберігаються протягом усього терміну навчання в одному з вищих
навчальних закладів за вибором студента. Довідка про зберігання оригіналів
документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у
якому вони зберігаються.
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II. Правила прийому до Київського національного університету
імені Тараса Шевченка на навчання за освітнім ступенем бакалавра
(магістра медичного спрямування)
§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників
1. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра
медичного спрямування) на перший курс до Університету приймаються
особи з повною загальною середньою освітою.
Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього
ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) визначено у
Додатку 2.1.
2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) до Університету
приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, на спеціальності та освітні програми, визначені Додатком 2.2.
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватися на
навчання за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або
споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності,
зазначені в Додатку 2.9.
§ 2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Порядок роботи Приймальної комісії:
 з понеділка до п'ятниці – з 900 до 1700, у суботу – з 900 до 1400.
 20, 24, 25, 26 липня, 05 серпня з 900 до 1800.
2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та
зарахування на навчання на перший курс вступників на основі повної
загальної середньої освіти на денну та заочну (без відриву від виробництва)
форми навчання проводиться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від
абітурієнтів для участі в конкурсному відборі
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які
мають проходити конкурс творчих здібностей,
співбесіду або складати вступні іспити, що
проводить Університет
Терміни проведення Університетом співбесід
Оприлюднення списку вступників,
рекомендованих до зарахування за результатами
співбесід
Закінчення терміну виконання вимог до
12

12 липня
20 липня о 1800
21 липня – 23 липня
24 липня до 1200
25 липня о 1800
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зарахування за державним замовленням для
вступників, рекомендованих до зарахування за
результатами співбесід
Зарахування вступників, рекомендованими до
зарахування за результатами співбесід за
26 липня до 1200
державним замовленням
Проведення Університетом конкурсів творчих
21 липня – 26 липня
здібностей та вступних іспитів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які не проходять конкурс творчих здібностей чи
26 липня о 1800
співбесіду і не складають вступних екзаменів
Оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування
01 серпня до 1200
на навчання за державним замовленням
Закінчення для рекомендованих до зарахування
вступників терміну виконання вимог для
05 серпня до 1800
зарахування на навчання за державним
замовленням
Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб від осіб, що беруть участь у
конкурсному відборі та не рекомендовані до
01 серпня – 08 серпня
зарахування на навчання за державним
замовленням
Зарахування вступників на навчання за
07 серпня до 1200.
державним замовленням
Зарахування вступників на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових 10 серпня
державних кредитів
Переведення на вакантні місця державного
замовлення осіб, які зараховані на навчання за
11 серпня
кошти фізичних, юридичних осіб
Дозарахування (можливе за наявності вакантних
місць) на навчання за кошти фізичних та
31 серпня
юридичних осіб
3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний
відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на другий (третій) курс
(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття
освітнього ступеня бакалавра, проводиться у такі терміни:
Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від
абітурієнтів для участі в конкурсному відборі
Закінчення прийому заяв і документів
Терміни проведення Університетом фахових
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вступних випробувань
Оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування
на місця для навчання за державним замовленням
Закінчення для рекомендованих до зарахування
вступників терміну виконання вимог до
зарахування
Зарахування вступників на навчання за
державним замовленням
Зарахування вступників на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових
державних кредитів
Дозарахування (можливе за наявності вакантних
місць) на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб

01 серпня.
05 серпня до 1800.
07 серпня до 1200.
10 серпня
31 серпня

§ 3. Порядок прийому заяв і документів
1. Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра
медичного спрямування) на перший курс на основі повної загальної
середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які
мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі або право на
зарахування за квотами, подають заяви тільки в електронній формі у терміни,
визначені § 2.
Вступники, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному
відборі, згідно з п. 1-7 Додатку 2.10, або право на зарахування за квотою і
бажають скористатися цими правами, подають заяви для участі у конкурсі в
паперовому вигляді.
Вступники, які мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі
згідно з Додатком 2.10 і бажають скористатися цими правами, подають заяви
в паперовій формі.
Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення
в закритих, та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох
спеціальностей. Для участі в конкурсі за різними формами навчання (денною
чи заочною) вступники подають окремі заяви.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця, що
фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
2. Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на навчання на
другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця),
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для
участі в конкурсному відборі подають заяви у паперовому вигляді в терміни,
визначені § 2.
3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною
комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на
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участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017
році. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання
до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати
реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних
випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому
документів.
4. Заява в паперовій формі подається вступником, який має на те право,
особисто до Приймальної комісії Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді
реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в
день прийняття заяви.
5. У заяві вступники вказують
 факультет/інститут;
 спеціальність та освітню програму;
 форму навчання (денну/заочну);
 джерело фінансування:
o виключно на місця державного замовленням;
o виключно за кошти фізичних або юридичних осіб;
o на місця державного замовлення і на участь у конкурсі на
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у випадку
неотримання рекомендації за цією пропозицією на місця за
державним замовленням.
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники
претендують на участь у конкурсі виключно на навчання за кошти фізичних
або юридичних осіб.
Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі для здобуття
ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної
загальної середньої освіти вступник, що претендує на місця державного
замовлення за денною або заочною формою навчання, зазначає у кожній
заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому
показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена
вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
6. Під час подання заяви вступник пред'являє особисто оригінали таких
документів:
 документа, що посвідчує особу;
 військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
 документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додатка до нього;
 сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
(2016 та 2017 років для вступників на основі повної загальної
середньої освіти);
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 документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі
за результатами вступних іспитів на основі повної загальної
середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за
квотами (за наявності);
7. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватися довідка
державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без
подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень.
8. До заяви вступник додає:
 копії документів, зазначених у пункті 6 цього параграфа;
 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 згоду вступника на обробку персональних даних.
9. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує
її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про
освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
(відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством
порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового
квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають
засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
11. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Університетом
на підставі рішення Приймальної комісії до моменту закінчення прийому
документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час
внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про
допущену технічну помилку, сформованим у Єдиній базі. Скасована заява
вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.
Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його
прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою
пріоритетністю.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення
вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв
скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву,
зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без
права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.
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§ 4. Організація конкурсного відбору
§ 4.1. Організація конкурсного відбору вступників на перший курс
на базі повної середньої освіти
1. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття
ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної
загальної середньої освіти здійснюється за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО), творчих конкурсів, вступних іспитів або
співбесіди в передбачених цими правилами прийому випадках.
2. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 та 2017 років.
3. Для вступу на освітні програми на перший курс зараховуються бали
сертифіката(ів) ЗНО (або результати вступних іспитів, творчих конкурсів) із
загальноосвітніх предметів, визначених Додатком 2.3. до цих Правил
прийому. Крім цього Додатком 2.3. визначається мінімальна кількість балів
сертифікатів із загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до
участі в конкурсному відборі.
Зарахування за співбесідою
1. За результатами співбесіди зараховуються до Київського національного
університету імені Тараса Шевченка особи, зазначені в пунктах 1–3
Додатка 2.10 до цих Правил прийому.
2. Співбесіда складається за програмою ЗНО із загальноосвітнього
предмета, до якого застосовується найвищий ваговий коефіцієнт, визначений
Додатком 2.3. для відповідної освітньої програми.
3. Університет оголошує осіб, рекомендованих до зарахування за
результатами співбесіди, у терміни, зазначені в § 2. Вступники, які отримали
рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на навчання за
державним замовленням у терміни, зазначені в § 2.
4. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування
на навчання та які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання
з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених
Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних
засадах.
Проведення вступних екзаменів та конкурсів творчих здібностей
1. Брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних
іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року мають
право особи зазначені у пунктах 4 – 7 Додатку 2.10 до цих правил прийому.
2. Особи, зазначені у пунктах 4 – 6 Додатку 2.10 до цих правил прийому
мають право на зарахування за державним замовленням у межах квоти-1
згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів
України в 2017 році.
Квота-1 встановлюється Університетом у межах десяти відсотків (але не
менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного
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замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і
оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу
державного замовлення.
3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 2 цього
розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених
квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно
до конкурсного бала.
4. Результати конкурсу творчих здібностей оцінюються за 200-бальною
шкалою окремо за кожну сесію конкурсу творчих здібностей, яких не може
бути більше ніж три.
Оцінка за конкурс творчих здібностей обчислюється як середнє
арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які за
одну із сесій отримали оцінку, нижчу мінімально встановленого
Приймальною комісією середнього арифметичного суми балів, не
допускаються до участі в наступній сесії конкурсу творчих здібностей та до
конкурсного відбору на навчання.
Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше
ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається
введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених
програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті
Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
www.univ.kiev.ua. Порядок проведення творчих конкурсів визначається
Регламентом проведення творчого конкурсу (Додаток 2.5).
5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування
(екзамени чи конкурси творчих здібностей) у визначений розкладом час,
особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими
Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
Розрахунок конкурсного бала
1. Конкурсний відбір (крім випадків зарахування за результатами
співбесіди) проводиться на основі конкурсних балів вступників. Конкурсний
бал (КБ) вступника розраховується за формулою:
КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А + К5×ОУ,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього
незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього
предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту,
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.
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Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 визначені Додатком 2.3.
до цих Правил прийому для кожної освітньої програми, з якої проводиться
набір на навчання.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за
5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4"
відповідає "9", "5" відповідає "12". При використанні інших шкал оцінювання
порядок перерахунку визначає Приймальна комісія.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну
загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній шкалі вважається
таким, що дорівнює 2 (100 балів за 200 бальною шкалою).
2. Порядок атестації випускників підготовчого відділення Київського
національного університету визначається Додатком 2.6. до цих Правил
прийому.
3. 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.
4. 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, а якщо КБ вступника
при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Перелік базових предметів та відповідні їм освітні програми, при вступі на
які призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад мають право на отримання додаткових
балів за особливі успіхи, наведено у Додатку 2.7.
Перелік секцій та відповідні їм освітні програми, при вступі на які призери
(особи, нагородженим дипломами I-III ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої
академії наук України мають право на отримання додаткових балів за
особливі успіхи, наведено у Додатку 2.8.
Інформацію про призерів (осіб, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів –
членів Малої академії наук України Приймальна комісія отримує з Єдиної
бази.
5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка для
професійної орієнтації вступників проводить Всеукраїнську олімпіаду (далі –
Олімпіада Університету) з біології, географії, математики, фізики та хімії.
Олімпіада відбувається у два тури – дистанційний та очний, і поширюється
на абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти на
освітні програми за спеціальностями, визначеними Додатком 2.9.
Порядок організації та проведення Олімпіади Університету визначає
Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої
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освіти, затверджене Наказом МОН від 21.12.2016 № 1587 та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 р. за № 16/29884.
Організаторами Олімпіади Університету є факультети та інститути, що
здійснюють набір на освітні програми за спеціальностями, визначеними
Додатком 2.9. Координатором Олімпіади Університету виступає Секретаріат
Приймальної комісії.
Факультети та інститути, що проводять Олімпіаду Університету,
оприлюднюють на своїх веб-сторінках правила проведення Олімпіади,
завдання дистанційного туру (не пізніше ніж за місяць до проведення очного
туру) та списки учасників, які пройшли дистанційний тур (не пізніше ніж за
два тижні до проведення очного туру).
Учасники, які набрали не менше 75% балів у дистанційному турі,
допускаються до участі в очному турі.
Учасникам, які набрали не менше, ніж 90% балів в очному турі,
нараховуються додатково від 1 до 20 балів до сертифікату зовнішнього
незалежного оцінювання з предмету, до якого у Додатку 2.3 застосовується
найвищий ваговий коефіцієнт.
6. Остаточно конкурсний бал 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.
§ 4.2. Організація конкурсного відбору вступників на базі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
1. Для конкурсного відбору осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на другий
(третій) курс на спеціальності та освітні програми, визначені Додатком 2.2.,
проводиться фахове вступне випробування.
Фахове вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою.
2. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня
затверджуються
Вченими радами
відповідних факультетів/інститутів та оприлюднюються на веб-сторінці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка не пізніше
ніж за чотири місяці до початку прийому документів.
3. Конкурсний бал вступника визначається оцінкою, отриманою на
фаховому вступному випробуванні.
4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи,
які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
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наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі
допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

не

§ 5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників.
1. Рейтинговий список вступників на основі повної загальної середньої
освіти формується за категоріями в такій послідовності:
 вступники, які мають право на зарахування за результатами
співбесіди;
 вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 вступники, які беруть участь у конкурсі на загальних умовах.
2. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами
співбесіди, впорядковується за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 1 цього параграфа категорій
рейтинговий список вступників впорядковується:
 за конкурсним балом від більшого до меншого;
 за пріоритетністю заяви від 1 до 9 (тільки для вступників на перший
курс);
 за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
3. Рейтинговий список вступників на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста впорядковується:
 за конкурсним балом від більшого до меншого;
 за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
4. Якщо наведені вище у п. 2-3 правила не дозволяють визначити
послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія
ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих
вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
5. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази,
зазначаються:
 прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для вступників
на перший курс);
 ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних
іспитів або за квотами (тільки для вступників на перший курс).
6. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та
оприлюднюються у повному обсязі на офіційній веб-сторінці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
§ 6. Надання рекомендацій для зарахування
1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним
замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються
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Приймальною комісією за даними Єдиної бази і затверджуються рішенням
Приймальної комісії у терміни, визначені у § 2.
2. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників
для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного
спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної
форми) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та
пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних
обсягів державного замовлення. 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, відповідно до його конкурсного бала.
У разі, якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення
мінімальний обсяг державного замовлення не досягається за відкритою
конкурсною пропозицією, то вона анулюється.
3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб приймається за заявою вступника або
його законних представників (у випадку, якщо вступник є неповнолітнім), що
подається до Приймальної (відбіркової) комісії у терміни, визначені у § 2.
4. 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.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до § 5 цього
розділу.
§ 7. Виконання вступниками вимог для зарахування
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після
прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до
зарахування відповідно до термінів, визначених у § 2 цього розділу,
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного
замовлення, а саме подати особисто до Приймальної (відбіркової) комісії:
 оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
та додатка до нього;
 оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (тільки
вступники на перший курс);
 копії документів, зазначені в п.8 § 3 (для вступників, що подали
електронну заяву на участь у конкурсному відборі);
 реєстраційний номер облікової картки платника податків
(ідентифікаційний код).
Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані
підписати власну заяву, роздруковану Приймальною (відбірковою) комісією.
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2. Особи, що беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб після прийняття Приймальною комісією
рішення про рекомендування до зарахування відповідно до термінів,
визначених у § 2 цього розділу зобов’язані виконати вимоги для зарахування
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, а саме подати оригінали (або
копії у випадках, визначених пунктом 4 § 4 розділу І цих правил) та копії
документів зазначених у пункті 1 цього параграфа.
§ 8. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які
не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення,
зазначені у § 7 цього розділу.
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за
державним замовленням, не втрачають права участі у конкурсі на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб.
2. Списки рекомендованих до зарахування за державним замовлення на
ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста (на другий чи третій курс) оновлюються після
виконання/невиконання вступниками відповідних вимог: на вакантні місця,
що фінансуються за державним замовленням, зараховуються особи,
оригінали документів яких після закінчення встановленого терміну
знаходяться у Приймальній (відбірковій) комісії, у порядку зменшення суми
конкурсних балів.
3. Списки осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та
юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу
оновлюються процедурою рекомендування Приймальною комісією осіб, що
беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб, не були рекомендовані до зарахування на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб, у порядку зменшення суми конкурсних балів.
§ 9. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на
основі повної загальної середньої освіти
1. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення
користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця
державного замовлення за даними Єдиної бази.
2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі
повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:
 особи, зазначені у пунктах 10 – 12 Додатку 2.10 до цих Правил
прийому, незалежно від їхнього конкурсного бала;
 особи, зазначені у пунктах 1 – 6 та 13 – 15 Додатку 2.10 до цих
Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал
менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до
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зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною
пропозицією за загальним конкурсом не більше ніж на 10 балів (на
20 балів для спеціальностей, зазначених у Додатку 2.9.);
 особи, зазначені у пунктах 9 та 16 Додатку 2.10 до цих правил
прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від
мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування
на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за
загальним конкурсом не більше ніж на 10 балів (тільки для
спеціальностей, зазначених у Додатку 2.9.);
 особи, які не були рекомендовані на місця за державним
замовленням (тільки для спеціальностей, зазначених у Додатку 2.9.).
3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених
у пункті 2, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої
категорії або в разі їхньої письмової відмови від переведення та в
послідовності від більшого до меншого конкурсного бала в межах кожної із
зазначених категорій.
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні
місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 2, Університет
використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших
спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або
іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного
замовлення осіб, зазначених у пункті 2 за відповідною спеціальністю та
формою навчання), про що негайно ставить до відома державного замовника.
Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються
такими, що не розмішені в Університеті. Університет повідомляє державного
замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм
навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на
вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому
пункту 2 цього розділу, Університет надсилає державному замовнику запит
на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок
повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає Конкурсна
комісія державного замовника.
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Додаток 2.1. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані
обсяги та нормативні терміни навчання на освітній ступінь бакалавра (магістра медичного спрямування)

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензований
обсяг за
ліцензією (із
врахуванням
ліцензованих
обсягів ВІКНУ)
денна

014.01 Середня освіта
(Українська мова і
література)

01 Освіта/Педагогіка

02 Культура і
мистецтво

03 Гуманітарні науки

014.02 Середня освіта (Мова
і література (із зазначенням
мови))

20

20

Освітня програма

заочна
100

0

Пропонований
до набору
ліцензований
обсяг
денна

Теорія та методика навчання української
мови і літератури, іноземної мови в основній
школі
Зарубіжна література та англійська мова:
теорія і методика навчання
Азербайджанська мова і література та
англійська мова
Російська мова та зарубіжна література(мова
навчання російська) / Русский язык и
зарубежная литература
Туркменська мова, російська мова(мова
навчання російська) / Туркменский язык,
русский язык

20

Нормативний
термін
навчання

Форма навчання
заочна денна
100

4 роки

10

4 роки

Інститут філології

10*

4 роки

Інститут філології

10*

4 роки

Інститут філології

Математика

40

014.07 Середня освіта
(Географія)

25

50

Географія

25

4 роки

Ведучий програм телебачення

30

4 роки

Кіно-, телеоператорство

10

4 роки

Сценарна майстерність і режисура кіно та
телебачення

10

4 роки

Звукорежисура

10

4 роки

Релігієзнавство

35

4 роки

031 Релігієзнавство

35

0

25

Інститут філології
Інститут філології

40

0

5 років

4 роки

40

60

заочна

10

014.04 Середня освіта
(Математика)

021 Аудіовізуальне
мистецтво та виробництво

Факультет/інститут

40

4 роки

5 років

Механікоматематичний
факультет
Географічний
факультет
Інститут
журналістики
Інститут
журналістики
Інститут
журналістики
Інститут
журналістики
Філософський
факультет
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Історія

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035.01 Філологія (українська
мова та література)

035.02 (кримськотатарська
мова та література)
035.03 Філологія (слов`янські
мови та літератури (переклад
включно))

255

90

75

95

15

70

180

75

10

50

0

0

4 роки

180

Історичний
факультет
Історичний
факультет
Історичний
факультет
Історичний
факультет
Історичний
факультет
Історичний
факультет
Історичний
факультет

Історія України, етнологія та
джерелознавство

95

4 роки

Американістика та європейські студії

60

4 роки

Сходознавство

45

4 роки

Східноєвропейські історичні студії

20

4 роки

Історія мистецтв

20

4 роки

Археологія та преісторія

15

4 роки

Американістика та європейські студії (мова
навчання російська) / Американистика и
европейскиестудии

20*

4 роки

Філософія

90

75

4 роки

5 років

Філософія (мова навчання російська) /
Философия

10*

10*

4 роки

5 років

Культурологія

60

4 роки

10*

4 роки

15

4 роки

Філософський
факультет
Філософський
факультет
Філософський
факультет
Філософський
факультет
Інститут філології

80

4 роки

Інститут філології

15

4 роки

Інститут філології

10*

4 роки

Інститут філології

10*

4 роки

Інститут філології

15

4 роки

Інститут філології

10

4 роки

Інститут філології

12

4 роки

Інститут філології

24

4 роки

Інститут філології

Культурологія (мова навчання російська) /
Культурология
Етнокультурологія та іноземна мова
Українська мова і література та
західноєвропейська мова
Літературна творчість та українська мова і
література
Українська мова та переклад (для іноземців)
(мова навчання українська)
Російська мова та переклад (для іноземців)
(мова навчання російська) / Русский язык и
перевод
Кримськотатарська мова і література,
англійська мова та переклад
Білоруська мова і література, українська мова
і література, англійська мова
Польська мова і література та українська
мова і література
Російська мова і література та англійська
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035.04 Філологія (германські
мови та літератури (переклад
включно))

035.05 Філологія (романські
мови та літератури (переклад
включно))

035.06 Філологія (східні мови
та літератури (переклад
включно))

159

106

165

0

0

0

мова
Чеська мова і література та українська мова і
література
Хорватська мова і література та українська
мова і література
Англійська філологія та переклад,
західноєвропейська мова
Переклад з англійської та другої
західноєвропейської мови
Шведська філологія, англійська мова та
нідерландська мова
Переклад з німецької та англійської мов
Німецька філологія та переклад, англійська
мова
Англійська філологія і переклад (мова
навчання англійська) / English Studiesand
Translation
Французька філологія та переклад і
англійська мова
Іспанська філологія та переклад і англійська
мова
Італійська філологія та переклад і англійська
мова
Переклад з французької та з англійської мов
Переклад з іспанської та з англійської мов
Переклад із португальської та з англійської
мов
Мова і література гінді та переклад,
англійська мова
Перська мова і література та переклад,
англійська мова
Арабська мова і література та переклад,
французька мова
Турецька мова і література та переклад,
англійська мова
Китайська мова і література та переклад,
англійська мова
Корейська мова і література та переклад,
англійська мова
Японська мова і література та переклад,
англійська мова
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12

4 роки

Інститут філології

12

4 роки

Інститут філології

45

4 роки

Інститут філології

45

4 роки

Інститут філології

14

4 роки

Інститут філології

25

4 роки

Інститут філології

23

4 роки

Інститут філології

50*

4 роки

Інститут філології

22

4 роки

Інститут філології

22

4 роки

Інститут філології

14

4 роки

Інститут філології

18
18

4 роки
4 роки

Інститут філології
Інститут філології

12

4 роки

Інститут філології

10

4 роки

Інститут філології

10

4 роки

Інститут філології

15

4 роки

Інститут філології

20

4 роки

Інститут філології

52

4 роки

Інститут філології

16

4 роки

Інститут філології

22

4 роки

Інститут філології
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В’єтнамська мова і література та переклад,
французька мова
Індонезійська мова і література,
західноєвропейська мова та переклад
035.08 Філологія (класичні
мови та літератури (переклад
включно))
035.09 Філологія
(фольклористика)
035.10 Філологія (прикладна
лінгвістика)

30

0

10

30

20

0

Класична філологія та англійська мова
Фольклористика, українська мова і
література та іноземна мова
Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та
англійська мова

10

4 роки

Інститут філології

10

4 роки

Інститут філології

30

4 роки

Інститут філології

10

4 роки

Інститут філології

20

4 роки

Інститут філології

Економіка та економічна політика

4 роки

Економічна теорія та економічна політика (на
основі ОКР молодшого спеціаліста)

60

Економічна кібернетика

60

2 роки
4 роки

Бізнес статистика
Бізнес статистика (на основі ОКР молодшого
спеціаліста)
051 Економіка

300

90

2 роки

Міжнародна економіка
Міжнародна економіка (на основі ОКР
молодшого спеціаліста)
Міжнародна економіка / Международная
экономика (мова навчання російська)

05 Соціальні та
поведінкові науки

4 роки
30
4 роки
75
2 роки
4 роки

20*

Економіка підприємства
Економіка підприємства (на основі ОКР
молодшого спеціаліста)
Економіка підприємства / Экономика
предприятия (мова навчання російська)
052 Політологія

175

80

75

4 роки

5 років

2 роки

3 роки

50

25*

25*

4 роки

5 років

Політологія

166

80

4 роки

5 років

Політологія (мова навчання російська) /
Политология

10*

10*

4 роки

5 років

100

4 роки

4 роки

053 Психологія

250

100

Психологія

200

054 Соціологія

125

0

Соціологія

75
28

4 роки

Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Філософський
факультет
Філософський
факультет
Факультет
психології
Факультет
соціології
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06 Журналістика

061 Журналістика

365

Соціологія (мова навчання російська) /
Социология

15*

4роки

Соціальні технології

50

4 роки

Журналістика та соціальна комунікація

179

30

4 роки

4 роки

Реклама та зв’язки з громадськістю

90

30

4 роки

4 роки

Видавнича діяльність і медіаредагування

60

4 роки

Медіапродюсування

30

4 роки

60

Облік і аудит
071 Облік і оподаткування

50

50

4 роки

Облік і аудит (на основі ОКР молодшого
спеціаліста)

50
2 роки

Фінанси і кредит
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
07 Управління та
адміністрування

250

210

Фінанси і кредит (на основі ОКР молодшого
спеціаліста)
Фінанси і кредит / Финансы и кредит (мова
навчання російська)

209

50*

50*

Менеджмент організацій
073 Менеджмент

50

30

Менеджмент організацій (на основі ОКР
молодшого спеціаліста)

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

50

35

0

0

09 Біологія

081 Право

091 Біологія

555

275

450

230

2 роки

3 роки

4 роки

5 років

4 роки
2 роки
4 роки

Маркетинг (на основі ОКР молодшого
спеціаліста)

50

Підприємництво та біржова діяльність

18

4 роки

Торгівля, логістика та екологічне
підприємництво

17

4 роки

2 роки

Право
08 Право

5 років

50

Маркетинг
075 Маркетинг

4 роки
190

Право (на основі ОКР молодшого
спеціаліста)

530

Право / Право (мова навчання російська)

60*

Біологія

260
29

4 роки

5 років

3 роки

4 роки

4 роки

5 років

450

60*

4 роки

Факультет
соціології
Факультет
соціології
Інститут
журналістики
Інститут
журналістики
Інститут
журналістики
Інститут
журналістики
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Юридичний
факультет
Юридичний
факультет
Юридичний
факультет
ННЦ Інститут
біології та

Освітній ступінь бакалавра
Біологія (на основі ОКР молодшого
спеціаліста)

101 Екологія

50

0

102 Хімія

120

0

Біологія (мова навчання російська) /
Биология

15*

4 роки

Біологія (високі технології)

15

4 роки

Екологія

50

4 роки

Хімія

105

4 роки

Хімія (високі технології)

15

4 роки

Геологія

4 роки

Геологія (на основі ОКР молодшого
спеціаліста)
Геологія (мова навчання російська) /
Геология
Геологія (на основі ОКР молодшого
спеціаліста) (мова навчання російська) /
Геология
10 Природничі науки

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

120
60

220

60

0

3 роки

4 роки

4 роки

-

3 роки

4 роки

40*
20*

Картографія
215

4 роки

230

4 роки

Картографія (на основі ОКР молодшого
спеціаліста)
Картографія (мова навчання російська) /
Картография

55
3 роки
25*

4 роки

Гідрологія

20

4 роки

Метеорологія

20

4 роки

Гідрометеорологія (мова навчання російська)
/ Гидрометеорология

25*

4 роки

Астрономія

25

4 роки

Фізика

175

4 роки

Фізика нанорозмірних та низьковимірних

20

4 роки

30

медицини
ННЦ Інститут
біології та
медицини
ННЦ «Інститут
біології та
медицини»
Інститут високих
технологій
ННЦ Інститут
біології та
медицини
Хімічний факультет
Інститут високих
технологій
ННІ Інститут
геології
ННІ Інститут
геології
ННІ Інститут
геології
ННІ Інститут
геології
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Фізичний
факультет
Фізичний
факультет
Інститут високих

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2017 році
систем

105 Прикладна фізика та
наноматеріали

106 Географія

11 Математика та

111 Математика

130

200

120

Медичні технології та аналіз даних

25

4 роки

Мікрохвильова інженерія та фотоніка

25

4 роки

Нанофізика та наноелектроніка

35

4 роки

Плазмові технології та поверхневі
наноструктури

25

4 роки

Прикладна фізика та наноелектроніка (мова
навчання російська) / Прикладная физика и
наноэлектроника

10*

4 роки

Медичні технології та аналіз даних (мова
навчання російська) / Медицинские
технологии и анализ данных

10*

4 роки

Нанофізика та наносенсорика

20

4 роки

Природнича географія

75

4 роки

Економічна географія

125

0

50

120

Природнича географія (мова навчання
російська) / Естественная география
Економічна географія (мова навчання
російська) / Экономическая география
Математика
31

30

4 роки

25*

4 роки

25*

4 роки

70

120

4 роки

5 років

5 років

технологій
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних
систем
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних
систем
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних
систем
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних
систем
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних
систем
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних
систем
Інститут високих
технологій
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Механіко-

Освітній ступінь бакалавра
статистика
Комп’ютерна математика

25

4 роки

Комп’ютерна механіка

25

4 роки

112 Статистика

75

0

Статистика

75

4 роки

113 Прикладна математика

130

0

Прикладна математика

130

4 роки

Програмна інженерія

100

4 роки

121 Інженерія програмного
забезпечення

Інженерія програмного забезпечення
200

0

12 Інформаційні
технології
122 Комп’ютерні науки

245

60

123 Комп’ютерна інженерія

100

4 роки

Інженерія програмного забезпечення (на
основі ОКР молодшого спеціаліста)
Інженерія програмного забезпечення (мова
навчання російська) / Инженерия
программного обеспечения
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки (на основі ОКР
молодшого спеціаліста)
Комп’ютерні науки (мова навчання
російська) / Компьютерные науки

100

Інформатика

120

Прикладне програмування
Прикладні інформаційні системи (на основі
ОКР молодшого спеціаліста)
Прикладні інформаційні системи (мова
навчання російська) / Прикладные
информационные системы
Інженерія комп’ютерних систем і мереж
32

математичний
факультет
Механікоматематичний
факультет
Механікоматематичний
факультет
Механікоматематичний
факультет
Факультет
комп’ютерних наук
та кібернетики
Факультет
комп’ютерних наук
та кібернетики
Факультет
інформаційних
технологій

3 роки
4 роки

25*

4 роки
75

3 роки

25*

4 роки
60

4 роки

Факультет
інформаційних
технологій

5 років

Факультет
комп’ютерних наук
та кібернетики

4 роки
50

3 роки

25*

4 роки

100

4 роки

Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних
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систем

124 Системний аналіз

40

Комп’ютерна інженерія (мова навчання
російська) / Компьютерная инженерия

10*

4 роки

Системний аналіз

40

4 роки

Кібербезпека

4 роки

Безпека інформаційних і комунікаційних
систем (на основі ОКР молодшого
спеціаліста)
125 Кібербезпека

50

0

Управління інформаційною безпекою (на
основі ОКР молодшого спеціаліста)
Безпека інформаційних і комунікаційних
систем (мова навчання російська) /
Безопасность информационных и
коммуникационных систем
Управління інформаційною безпекою (мова
навчання російська) / Управление
информационной безопасностью

126 Інформаційні системи та
технології

50

15 Автоматизація та
приладобудування

152 Метрологія та
інформаційно-вимірювальна
техніка

30

16 Хімічна та
біоінженерія

162 Біотехнології та
біоінженерія

25

17 Електроніка та
телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

135

50

Програмні технології інтернет речей

3 роки

25*

4 роки

25*

4 роки

50

4 роки

Оптотехніка
0

0

3 роки

4 роки

Оптотехніка (на основі ОКР молодшого
спеціаліста)

30

Біотехнологія

25

4 роки

Інформаційна безпека телекомунікаційних
систем і мереж

100

4 роки

33

3 роки

Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних
систем
Факультет
комп’ютерних наук
та кібернетики
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
інформаційних
технологій
Фізичний
факультет
Фізичний
факультет
ННЦ Інститут
біології та
медицини
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних

Освітній ступінь бакалавра

Телекомунікації та радіотехніка (на основі
ОКР молодшого спеціаліста)

3 роки

Захист інформації в інфокомунікаційних
мережах (мова навчання російська) / Защита
информации в инфокоммуникационных
сетях

10*

4 роки

Мережеві та інтернет-технології

35

4 роки

Мережеві та інтернет-технології (мова
навчання російська) / Сетевые и интернеттехнологии

25*

4 роки

Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій (на основі ОКР
молодшого спеціаліста)
Геодезія та землеустрій (мова навчання
російська) / Геодезия и землеустройство

4 роки
75
3 роки
4 роки

25*

Геоінформаційні системи та технології
19 Архітектура та
будівництво

193 Геодезія та землеустрій

200

20

4 роки
44

Геоінформаційні системи та технології (на
основі ОКР молодшого спеціаліста)

20

Геоінформаційні системи і технології (мова
навчання російська) / Геоинформационные
системы и технологии

20*

4 роки

Оцінка землі та нерухомого майна

50

4 роки

Ландшафтний дизайн та озеленення
20 Аграрні науки та
продовольство

206 Садово-паркове
господарство

25

3 роки

0

4 роки
25

Садово-паркове господарство (на основі ОКР
молодшого спеціаліста)
34

3 роки

4 роки

систем
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних
систем
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних
систем
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
інформаційних
технологій
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Географічний
факультет
ННІ Інститут
геології (спільно з
Географічним
факультетом)
ННІ Інститут
геології (спільно з
Географічним
факультетом)
ННІ Інститут
геології
ННІ Інститут
геології
ННЦ Інститут
біології та
медицини
ННЦ Інститут
біології та
медицини
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222 Медицина

100

Медицина

25

6 років

Медицина (мова навчання англійська) /
Medicine

75*

6 років

Лабораторна діагностика

35

4 роки

Дієтологія

15

4 роки

Соціальна робота

60

4 роки

Соціальна педагогіка

25

4 роки

0

22 Охорона здоров’я
224 Технології медичної
діагностики та лікування

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

50

85

0

0
Туризм

24 Сфера
обслуговування

242 Туризм

291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

100

335

100

50

29 Міжнародні
відносини
292 Міжнародні економічні
відносини

293 Міжнародне право

250

150

80

4 роки

Туризм (на основі ОКР молодшого
спеціаліста)

100

Туризм (мова навчання російська) / Туризм

20*

4 роки

Міжнародні відносини

118

4 роки

Міжнародні комунікації

105

4 роки

Країнознавство (американістика та
сходознавство)

100

4 роки

Міжнародний бізнес

100

4 роки

Міжнародні економічні відносини

150

4 роки

Міжнародне право

150

4 роки

3 роки

90

80

35

5 років

ННЦ Інститут
біології та
медицини
ННЦ Інститут
біології та
медицини
ННЦ Інститут
біології та
медицини
ННЦ Інститут
біології та
медицини
Факультет
психології
Факультет
психології
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Інститут
міжнародних
відносин
Інститут
міжнародних
відносин
Інститут
міжнародних
відносин
Інститут
міжнародних
відносин
Інститут
міжнародних
відносин
Інститут
міжнародних
відносин

Освітній ступінь бакалавра
Міжнародне право (мова навчання
англійська) / International Law

100*

4 роки

Інститут
міжнародних
відносин

* за рахунок ліцензійних обсягів на навчання іноземних громадян

Додаток 2.2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс і третій курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття
освітнього ступеня бакалавра
Код

Спеціальність

Курс*

Термін
навчання

Можливість
навчання за кошти
державного
бюджету**

Навчання за
кошти фізичних,
юридичних осіб

Геодезія та землеустрій
Картографія
Туризм

2
2
2

3 роки
3 роки
3 роки

так
так
так

так
так
так

Економічна теорія та економічна політика
Міжнародна економіка
Бізнес статистика
Економіка підприємства
Облік і аудит

3

2 роки

ні

так

3

2 роки

ні

так

Фінанси і кредит

3

2 роки

ні

так

Менеджмент організацій
Маркетинг

3
3

2 роки
2 роки

ні
ні

так
так

Економіка підприємства
Фінанси і кредит

3
3

3 роки
3 роки

ні
ні

так
так

Освітня програма

* Курс на який здійснюється вступ на базі ОКР молодший спеціаліст
** Згідно з другим абзацом пункту 2 § 1 цього розділу.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
193
Геодезія та землеустрій
103
Науки про Землю
242
Туризм

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
051

Економіка

Облік і оподаткування
Фінанси, банківська
072
справа та страхування
073
Менеджмент
075
Маркетинг
Заочна форма навчання
051
Економіка
072
Фінанси, банківська
071

36
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справа та страхування

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ»
Денна форма навчання
103
Науки про Землю
193
Геодезія та землеустрій
Заочна форма навчання
103
Науки про Землю

Геологія
Геоінформаційні системи і технології.

2
2

3 роки
3 роки

так
так

так
так

Геологія

2

4 роки

так

так

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»
Денна форма навчання
Садово-паркове
206
господарство
Заочна форма навчання
091
Біологія

Садово-паркове господарство

2

3 роки

так

так

Біологія

2

4 роки

так

так

2

3 роки

так

так

Інженерія програмного забезпечення

2

3 роки

так

так

Комп’ютерні науки
Прикладні інформаційні системи
Безпека інформаційних і комунікаційних
систем
Управління інформаційною безпекою

2
2

3 роки
3 роки

так
так

так
так

2

3 роки

так

так

2

3 роки

так

так

Оптотехніка

2

3 роки

так

так

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Денна форма навчання
Телекомунікації та
172
радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Денна форма навчання
Інженерія програмного
121
забезпечення
Комп’ютерні науки та
122
інформаційні технології
125

Кібербезпека

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Метрологія,
152
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вимірювальна техніка та
інформаційновимірювальні технології

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
081
Право
Заочна форма навчання
081
Право

Право

2

3 роки

ні

так

Право

2

4 роки

ні

так
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Додаток 2.3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського
центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів
творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі
повної загальної середньої освіти
Факультет/Інститут
Перелік конкурсних предметів
Форма навчання
(вступних екзаменів, творчих
Освітня програма
конкурсів)
* Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Бал*

Ваговий
коефіцієнт

101
101
110
-

0.25
0.2
0.45
0.1

-

0.0

Українська мова та література
Історія України
Географія або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
101
110
-

0.25
0.2
0.45
0.1
0

Українська мова та література
Історія України
Географія
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Історія України
Географія або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
101
110
101
101
110
-

0.25
0.2
0.45
0.1
0.0
0.25
0.2
0.45
0.1
0

101
120
101
-

0.25
0.45
0.20
0.10

-

0.00

101

0.25

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Середня освіта (географія)
Природнича географія
Економічна географія
Геодезія та землеустрій
Картографія
Гідрологія
Метеорологія
(конкурс окремий)
Туризм

Українська мова та література
Історія України
Географія
Додаток до атестата
Підготовчі курси

Заочна форма навчання
Економічна географія

Туризм

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Економіка та економічна політика
Економіка підприємства
Бізнес статистика
Облік і аудит
Підприємництво та біржова
діяльність
Маркетинг
Фінанси і кредит
Торгівля, логістика та екологічне
підприємництво
(конкурс окремий)
Економічна кібернетика

Українська мова та література
Математика
Історія України або Географія
Додаток до атестата

Підготовчі курси

Українська мова та література
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Міжнародна економіка
Менеджмент організацій
(конкурс окремий)

Математика
Історія України або Географія
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Математика
Географія або Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

140
101
101
120
101
-

0.45
0.20
0.10
0.00
0.25
0.45
0.20
0.10
0.00

Українська мова та література
Математика
Історія України або Географія
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
110
101
-

0.25
0.45
0.20
0.10
0.00

Українська мова та література
Математика
Фізика
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Математика
Фізика
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Математика
Хімія або біологія
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Біологія
Хімія або математика
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
120
120
101
120
120
101
120
120
101
120
101
-

0,2
0,2
0,45
0,1
0,05
0,2
0,2
0,45
0,1
0,05
0,2
0,2
0,45
0,1
0,05
0,2
0,45
0,2
0,1
0,05

Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата

140
140
120
140
140
120
-

0.25
0.4
0.25
0.1
0.0
0.4
0.25
0.25
0.1

Заочна форма навчання
Економіка підприємства
Фінанси і кредит
(конкурс окремий)

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Денна форма навчання

Нанофізика та наносенсорика

Фізика нанорозмірних та
низьковимірних систем

Хімія (високі технології)

Біологія (високі технології)

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Денна форма навчання
Журналістика та соціальна
комунікація

Видавнича діяльність і
медіаредагування
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Реклама та зв’язки з
громадськістю
Медіапродюсування
(конкурс окремий)
Ведучий програм телебачення
Кіно-, телеоператорство
Сценарна майстерність і режисура
кіно та телебачення
Звукорежисура
(конкурс окремий)
Заочна форма навчання
Журналістика та соціальна
комунікація

Реклама та зв’язки з
громадськістю

Підготовчі курси
Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Історія України
Творчий конкурс
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

120
140
120
120
120
120
-

0.0
0.25
0.4
0.25
0.1
0.0
0.2
0.2
0.5
0.1

-

0.0

140
140
120
120
140
120
-

0.25
0.4
0.25
0.1
0.0
0.25
0.4
0.25
0.1
0.0

140
150
150
140
150
150
-

0.25
0.4
0.25
0.1
0
0.25
0.4
0.25
0.1
0

125
101
110
110
101
125
101
101
110

0,5
0,2
0,2
0,1
0
0,2
0,2
0,5
0,1
0
0,2
0,2
0,5

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Денна форма навчання
Міжнародні відносини
Міжнародне право
Міжнародні комунікації
Країнознавство
(конкурс окремий)
Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес
(конкурс окремий)

Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Математика
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
Денна форма навчання
Українська мова і література
Середня освіта (Теорія та методика Історія України
навчання української мови і
Іноземна мова
літератури, іноземної мови в
Додаток до атестата
основній школі)
Підготовчі курси
Українська мова і література
Історія України
Середня освіта (Зарубіжна
Іноземна мова
література та англійська мова:
теорія і методика навчання)
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Середня освіта (Азербайджанська Українська мова і література
Історія України
мова і література та англійська
мова)
Іноземна мова
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Етнокультурологія та іноземна
мова

Українська мова і література та
західноєвропейська мова

Літературна творчість та
українська мова і література

Кримськотатарська мова і
література, англійська мова та
переклад
Білоруська мова і література,
українська мова і література,
англійська мова
Польська мова і література та
українська мова і література
Чеська мова і література та
українська мова і література
Хорватська мова і література та
українська мова і література
(конкурс окремий)
Російська мова і література та
англійська мова
Англійська філологія та переклад і
дві західноєвропейські мови
Переклад з англійської та другої
західноєвропейської мови
Шведська філологія, англійська
мова та нідерландська мова
Переклад з німецької та
англійської мов
Німецька філологія та переклад,
англійська мова
Французька та англійська мови,
друга романська мова та переклад
Іспанська та англійська мови,
друга романська мова та переклад
Італійська та англійська мови,
друга романська мова та переклад
Переклад з французької та з

Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова і література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова і література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова і література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова і література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова і література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова і література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова і література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата

Підготовчі курси
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125
101
110
125
101
110
125
101
110
110
101
110
125
101
110
-

0,1
0
0,5
0,2
0,2
0,1
0
0,5
0,2
0,2
0,1
0
0,5
0,2
0,2
0,1
0
0,5
0,2
0,2
0,1
0
0,5
0,2
0,2
0,1

-

0

110
101
125
110
101
125
-

0,2
0,2
0,5
0,1
0
0,2
0,2
0,5
0,1

-

0
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англійської мов
Переклад з іспанської та з
англійської мов
Переклад із португальської та з
англійської мов
Арабська мова і література,
західноєвропейська мова та
переклад
В’єтнамська мова і література,
західноєвропейська мова та
переклад
Мова і література гінді, англійська
мова та переклад
Індонезійська мова і література,
західноєвропейська мова та
переклад
Китайська мова і література,
англійська мова та переклад
Корейська мова і література,
англійська мова та переклад
Перська мова і література,
англійська мова та переклад
Турецька мова і література,
англійська мова та переклад
Японська мова і література,
англійська мова та переклад
Класична філологія та англійська
мова
(конкурс окремий)
Фольклористика, українська мова
і література та іноземна мова

Прикладна ( комп’ютерна)
лінгвістика та англійська мова

Українська мова і література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова і література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

125
101
110
125
101
110
-

0,5
0,2
0,2
0,1
0
0,5
0,2
0,2
0,1
0

Українська мова і література
Історія України
Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

110
101
110
-

0,5
0,2
0,2
0,1
0

Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова або Географія
Додаток до атестата

110
130
110
-

0,25
0,45
0,25
0,05

Заочна форма навчання
Теорія та методика навчання
української мови і літератури,
іноземної мови в основній школі

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Американістика та європейські
студії
Сходознавство
(конкурс окремий)
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Історія України,
етнологія та джерелознавство
Історія мистецтв
(конкурс окремий)
Східноєвропейські
історичні студії
Археологія та преісторія
(конкурс окремий)

Підготовчі курси
Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова або Географія
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова або Географія
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
130
101
101
120
101
-

0,0
0,25
0,45
0,25
0,05
0,0
0,25
0,45
0,25
0,05
0,0

Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова або Географія
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
120
101
-

0,25
0,45
0,25
0,05
0,0

Українська мова та література
Математика
Фізика або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Математика
Фізика або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
120
101
101
120
101
-

0.2
0.49
0.2
0.1
0.01
0.3
0.39
0.2
0.1
0.01

Українська мова та література
Математика
Фізика або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
101
101
-

0.2
0.49
0.2
0.1
0.01

Заочна форма навчання

Історія

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Середня освіта (математика)
Математика
Комп’ютерна математика
Комп’ютерна механіка
(конкурс окремий)
Статистика
Заочна форма навчання
Середня освіта (математика)
Математика

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ»
Денна форма навчання
Геологія
Геоінформаційні системи та
технології
Оцінка землі та нерухомого майна
(конкурс окремий)

Українська мова та література
Історія України
Географія або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
110
110
-

0.25
0.3
0.35
0.1
0.0

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА
МЕДИЦИНИ»
Денна форма навчання
Біологія

Українська мова та література
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101

0.25
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Біотехнологія
Лабораторна діагностика
Дієтологія
(конкурс окремий)
Медицина

Екологія

Ландшафтний дизайн та
озеленення

Біологія
Хімія або математика
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Біологія
Хімія або математика
Додаток до атестата
Українська мова та література
Біологія
Математика або географія
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Біологія
Математика або географія
Додаток до атестата
Підготовчі курси

125
101
101
125
101
101
125
101
101
125
101
-

0.4
0.25
0.05
0.05
0.25
0.4
0.25
0.01
0.25
0.4
0.25
0.05
0.05
0.25
0.4
0.25
0.1
0.0

120
124
120
-

0.2
0.6
0.2
0.0

-

0.0

Українська мова та література
Математика
Фізика або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Математика
Фізика або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
120
101
101
120
101
-

0.2
0.5
0.2
0.1
0.0
0.2
0.45
0.2
0.1
0.05

Українська мова та література
Математика
Фізика або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
101
101
-

0.2
0.5
0.2
0.1
0.0

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Денна форма навчання
Інженерія програмного
забезпечення
Комп'ютерні науки
Прикладне програмування
Кібербезпека
Мережеві та Інтернет-технології
(конкурс окремий)
Програмні технології інтернет
речей

Українська мова та література
Математика
Фізика або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ
Денна форма навчання
Прикладна математика
Інформатика
Програмна інженерія
(конкурс окремий)

Системний аналіз
Заочна форма навчання
Інформатика
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ
Денна форма навчання

Психологія

Соціальна робота

Соціальна педагогіка

Українська мова та література
Біологія
Історія України або іноземна
мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Історія України
Географія або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Історія України
Біологія або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
110

0.25
0.4

101

0.25

101
110
101
101
110
101
-

0.1
0.0
0.25
0.4
0.25
0.1
0.0
0.25
0.4
0.25
0.1
0.0

Українська мова та література
Біологія
Історія України або іноземна
мова
Додаток до атестату
Підготовчі курси

101
101

0.25
0.4

101

0.25

-

0.1
0.0

Заочна форма навчання

Психологія

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ
Денна форма навчання
Медичні технології та аналіз даних
Мікрохвильова інженерія та
фотоніка
Нанофізика та наноелектроніка
Плазмові технології та поверхневі
наноструктури
(конкурс окремий)

Українська мова та література
Математика
Фізика
Додаток до атестата
Підготовчі курси

Українська мова та література
Математика
Інформаційна безпека
Фізика або іноземна мова
телекомунікаційних систем і мереж
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Українська мова та література
Математика
Інженерія комп’ютерних систем і
Фізика або іноземна мова
мереж
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
120
120
-

0.2
0.3
0.35
0.1

-

0.05

101
120
120
101
120
120
-

0.2
0.45
0.2
0.1
0.05
0.2
0.45
0.25
0.1
0.0

101
125

0.25
0.4

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ
Денна форма навчання
Соціологія
Соціальні технології

Українська мова та література
Історія України
46

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2017 році
(конкурс окремий)

Математика або Іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

110
-

0.25
0.1
0.00

Українська мова та література
Математика
Фізика
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
120
120
-

0.25
0.25
0.40
0.05
0.05

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Фізика
Астрономія
Оптотехніка
(конкурс окремий)

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Філософія
Політологія
Релігієзнавство
Культурологія
(конкурс окремий)
Заочна форма навчання

Українська мова та література
Історія України
Географія або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
110
101
-

0.25
0.4
0.25
0.1
0.00

Філософія
Політологія
(конкурс окремий)

Українська мова та література
Історія України
Географія або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
110
101
-

0.25
0.4
0.25
0.1
0.00

Українська мова та література
Біологія
Хімія
Додаток до атестата
Підготовчі курси

103
120
140
-

0.2
0.2
0.5
0.08
0.02

Українська мова та література
Історія України
Географія або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
101
101
-

0.25
0.4
0.25
0.1
0.0

Українська мова та література
Історія України
Географія або іноземна мова
Додаток до атестата
Підготовчі курси

101
101
101
-

0.25
0.4
0.25
0.1
0.0

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Хімія

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Право
Заочна форма навчання
Право
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Додаток 2.4. Таблиця переведення середнього бала документа про
повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною
шкалою, в шкалу 100 - 200
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
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8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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Додаток 2.5. Регламент проведення творчого конкурсу Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка при вступі на
освітню програму "аудіовізуальне мистецтво та виробництво"
1. Перелік документів, які повинен пред'явити вступник для участі в
творчому конкурсі
 Паспорт (свідоцтво про народження для тих, хто не має паспорта
за віком).
 Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання
2. Вхід абітурієнтів до приміщення, де проводиться творчий конкурс
Вхід учасників до приміщення починається не раніше ніж за 15 хвилин до
початку вступного випробування. При вході до приміщення абітурієнт
особисто має пред'явити оригінали документів зазначених у пункті 1 цього
додатку.
Батьки чи інші особи, які супроводжують вступника, до приміщення не
допускаються.
Абітурієнти залишають верхній одяг, сумки, мобільні телефони та інші
засоби зв'язку у відведеному для цього місці.
Для проходження творчого конкурсу абітурієнти допускаються лише з
документами зазначеними у пункті 1 цього додатку, ручкою з чорнилом
синього або чорного кольору та пляшкою води 0,5 л (при необхідності).
Після початку творчого конкурсу допуск абітурієнтів в аудиторію
забороняється. Особи, які запізнилися з поважних причин, до участі у
творчому конкурсі допускаються за рішенням відповідального секретаря
Приймальної комісії. При цьому додатковий час на виконання завдання не
надається.
3. Процедура проведення творчого конкурсу
Час, відведений на написання роботи або виконання творчого завдання,
визначається попередньо та зазначений у програмі творчого конкурсу. Ця
інформація розміщується на веб-сторінці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, повідомляється учасникам перед
початком творчого конкурсу.
Робота має бути написана ручкою з чорнилом синього або чорного
кольору. При цьому чернетка (за наявності) та чистовик повинні бути
відзначені та розділені. Чернетка роботи не перевіряється.
Робота ступника має бути написана на аркушах, виданих абітурієнтові в
аудиторії. У разі необхідності абітурієнту видаються додаткові аркуші.
Абітурієнт заповнює першу сторінку письмової роботи і підписує тільки
першу сторінку. У разі наявності будь-яких прізвищ, підписів і позначок, що
не мають відношення до змісту роботи, написаних на будь-якій іншій
сторінці роботи, така робота абітурієнта дешифрується і перевіряється
особисто головою екзаменаційної комісії.
Під час виконання письмових завдань абітурієнтам забороняється:
 розмовляти та заважати присутнім;
 мати при собі будь-які електронні пристрої або інші допоміжні
засоби чи матеріали. Наявність будь-яких електронних пристроїв
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(навіть у вимкненому стані), а також допоміжних засобів чи
матеріалів, прирівнюється до їх використання. Виняток
становить творче випробування для вступу на освітню програму
"кіно-, телеоператорство".
У разі порушення абітурієнтом цих правил, викладачі, які присутні в
аудиторії, складають відповідний акт, абітурієнт має залишити аудиторію. На
екзаменаційній роботі такого вступника член екзаменаційної комісії вказує
причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за
неї виставляється оцінка, менша мінімальної кількості балів, визначеної
Правилами прийому для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і
зміст написаного.
Перебуваючи в аудиторії, абітурієнт повинен виконувати всі вимоги
викладачів, які знаходяться в аудиторії. Якщо виникає запитання, абітурієнт
має підняти руку і чекати, доки підійде відповідальний за аудиторію.
В екстрених випадках дозволяється вихід абітурієнта з аудиторії тільки з
дозволу викладачів, присутніх в аудиторії, та у супроводі.
Після завершення роботи абітурієнт здає викладачам письмову роботу і
чернетку (за наявності) окремо.
Додаток 2.6. Положення про порядок атестації випускників
підготовчого відділення Київського національного університету
імені Тараса Шевченка 2016/2017 навчального року
1. Основні положення
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Умов прийому до вищих
навчальних закладів у 2017 році та Правил прийому до Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, особам з числа
професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили
підготовче відділення Університету і готувалися до вступу для навчання на
природничо-математичних та інженерно-технічних освітніх програмах на
основі повної загальної середньої освіти за ОС бакалавра, за рішенням
Приймальної комісії встановлюється вага конкурсного бала – до 5 відсотків.
Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних освітніх
програм визначається Додатком 2.9. до цих правил.
Список випускників, які виконали всі вимоги цього Положення,
оприлюднюється Приймальною комісією на веб-сторінці Університету
(www.univ.kiev.ua) до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.
Результати підсумкової атестації затверджуються Комісією з підсумкового
оцінювання якості знань слухачів підготовчого відділення. Склад Комісії
затверджує Ректор Університету за поданням завідувача підготовчого
відділення за попереднім узгодженням з деканами факультетів / директорами
інститутів.
Свідоцтво встановленого зразка про успішне закінчення підготовчого
відділення абітурієнт подає до Приймальної (відбіркової) комісії.
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2. Порядок атестації випускників підготовчого відділення, які
вступають на освітній ступінь бакалавра
Підставами для отримання Свідоцтва про успішне закінчення підготовчого
відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка є
такі: слухач має прослухати в поточному році підготовчий курс із трьох
предметів, обсяг навчальних годин яких склав не менше 180 аудиторних
годин з терміном навчання не менше трьох місяців. Дисципліна, до якої
застосовується найвищий коефіцієнт при вступі, є необхідною для вивчення
на курсі підготовки 8 або 5 місяців.
Успішним вважається закінчення навчання на підготовчому відділенні,
коли слухач виконав такі умови:
 написання проміжних контрольних тестувань, передбачених
навчальним планом та складання заліків у письмовій формі з
непрофільних предметів;
 складання підсумкової атестації з профільної дисципліни з оцінкою не
менше, ніж визначений пороговий бал – 165 балів з 200 можливих;
 загальна сума пропущених занять без поважної причини не може
складати більше 40% від усіх аудиторних годин, передбачених
навчальним планом.
Додаток 2.7. Перелік базових дисциплін IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад, призерам яких, відповідно до освітньої
програми при вступі до Київського національного університету
імені Тараса Шевченка для здобуття ступеня бакалавра,
нараховуються додаткові бали.
Базовий предмет

астрономія

біологія

географія

екологія

Освітня програма
астрономія
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
біологія
біологія (високі технології)
біотехнологія
екологія
лабораторна діагностика
психологія
ландшафтний дизайн та озеленення
хімія
хімія (високі технології)
географія
геодезія та землеустрій
геологія
гідрометеорологія
екологія
картографія
країнознавство (американістика та сходознавство)
туризм
біологія
51

Освітній ступінь бакалавра

іноземна мова

інформатика

інформаційні технології

біологія (високі технології)
біотехнологія
геологія
екологія
лабораторна діагностика
ландшафтний дизайн та озеленення
хімія
хімія (високі технології)
азербайджанська мова і література та англійська мова
англійська філологія та переклад і дві західноєвропейські мови
арабська мова і література, західноєвропейська мова та переклад
в’єтнамська мова і література, західноєвропейська мова та
переклад
зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика
навчання
індонезійська мова і література, західноєвропейська мова та
переклад
іспанська і англійська мови та переклад
італійська і англійська мови та переклад
китайська мова і література, англійська мова та переклад
класична філологія та іноземна мова
корейська мова і література, англійська мова та переклад
мова і література гінді, англійська мова та переклад
німецька філологія та переклад, англійська мова
переклад з англійської та другої західноєвропейської мови
переклад з іспанської та з англійської мов
переклад з німецької та англійської мов
переклад з французької та з англійської мов
переклад із португальської та з англійської мов
перська мова і література, англійська мова та переклад
турецька мова і література, англійська мова та переклад
французька і англійська мови та переклад
шведська філологія, англійська мова та третя германська мова
японська мова і література, англійська мова та переклад
геоінформаційні системи та технології
інженерія комп’ютерних систем і мереж
інженерія програмного забезпечення
інформатика
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
кібербезпека
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
комп'ютерні науки
мережеві та Інтернет-технології
прикладна математика
прикладне програмування
програмна інженерія
програмні технології інтернет речей
системний аналіз
геоінформаційні системи та технології
інженерія комп’ютерних систем і мереж
інженерія програмного забезпечення
інформатика
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
кібербезпека
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
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історія

математика

основи економіки

комп'ютерні науки
мережеві та Інтернет-технології
прикладна математика
прикладне програмування
програмна інженерія
програмні технології інтернет речей
системний аналіз
американістика та європейські студії
археологія та преісторія
журналістика та соціальна комунікація
історія
історія мистецтв
історія України, етнологія та джерелознавство
країнознавство
культурологія
медіапродюсування
міжнародні відносини
міжнародні комунікації
політологія
реклама та зв’язки з громадськістю
соціальна педагогіка
соціальна робота
соціальні технології
соціологія
східноєвропейські історичні студії
сходознавство
філософія
бізнес статистика
геоінформаційні системи та технології
економічна кібернетика
інженерія комп’ютерних систем і мереж
інженерія програмного забезпечення
інформатика
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
кібербезпека
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
комп'ютерні науки
математика
мережеві та Інтернет-технології
прикладна математика
прикладне програмування
програмна інженерія
програмні технології інтернет речей
системний аналіз
статистика
бізнес статистика
економіка підприємства
економіка та економічна політика
економічна кібернетика
маркетинг
менеджмент організацій
міжнародна економіка
міжнародний бізнес
міжнародні економічні відносини
облік і аудит
підприємництво та біржова діяльність
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основи правознавства
педагогіка і психологія
російська мова і література

українська мова та література

фізика

хімія

торгівля, логістика та екологічне підприємництво
фінанси і кредит
міжнародне право
право
психологія
соціальна педагогіка
соціальна робота
російська мова і література та іноземна мова
білоруська мова і література, українська мова і література,
іноземна мова
видавнича діяльність і медіаредагування
етнокультурологія та іноземна мова
кримськотатарська мова і література, англійська мова та
переклад
культурологія
літературна творчість та українська мова і література
прикладна (комп'ютерна) лінгвістика та англійська мова
слов’янські мови і літератури (польська, чеська, хорватська),
українська мова і література
теорія та методика навчання української мови і літератури,
іноземної мови в основній школі
українська мова і література та іноземна мова
фольклористика, українська мова і література та іноземна мова
астрономія
медичні технології та аналіз даних
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
плазмові технології та поверхневі наноструктури
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
хімія
хімія (високі технології)

Додаток 2.8. Перелік секцій III етапу Всеукраїнських конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук України, призерам яких відповідно до освітньої програми при
вступі до Київського національного університету імені Тараса
Шевченка для здобуття ступеня бакалавра нараховуються
додаткові бали.
Секція

Internet-технології та WEB
дизайн

Освітня програма
геоінформаційні системи та технології
інженерія комп’ютерних систем і мереж
інженерія програмного забезпечення
інформатика
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
кібербезпека
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
комп'ютерні науки
мережеві та Інтернет-технології
прикладна математика
прикладне програмування
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програмна інженерія
програмні технології інтернет речей
системний аналіз
астрономія
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
авіа- та ракетобудування
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
плазмові технології та поверхневі наноструктури
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
екологія
агрономія
ландшафтний дизайн та озеленення
астрономія
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
медичні технології та аналіз даних
мікрохвильова інженерія та фотоніка
аерофізика та космічні
нанофізика та наноелектроніка
дослідження
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
плазмові технології та поверхневі наноструктури
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
англійська філологія та переклад і дві західноєвропейські мови
арабська мова і література, західноєвропейська мова та переклад
турецька мова і література, англійська мова та переклад
в’єтнамська мова і література, західноєвропейська мова та
переклад індонезійська мова і література, західноєвропейська
мова та переклад японська мова і література, англійська мова та
переклад
зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика
навчання азербайджанська мова і література та англійська мова
іспанська і англійська мови та переклад
італійська і англійська мови та переклад
англійська, німецька, іспанська, китайська мова і література, англійська мова та переклад
французька, китайська мови
класична філологія та іноземна мова
корейська мова і література, англійська мова та переклад
мова і література гінді, англійська мова та переклад
німецька філологія та переклад, англійська мова
переклад з англійської та другої західноєвропейської мови
переклад з іспанської та з англійської мов
переклад з німецької та англійської мов
переклад з французької та з англійської мов
переклад із португальської та з англійської мов
перська мова і література, англійська мова та переклад
французька і англійська мови та переклад
шведська філологія, англійська мова та третя германська мова
археологія та преісторія
археологія
історія
астрономія
інформаційна безпека телекомунікаційних систем
медичні технології та аналіз даних
астрономія та астрофізика
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
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безпека інформаційних та
телекомунікаційних систем

біологія людини
ветеринарія та зоотехніка

всесвітня історія

географія та
ландшафтознавство

геологія, геохімія та
мінералогія

гідрогеологія

екологічно безпечні технології
та ресурсозбереження

плазмові технології та поверхневі наноструктури
програмні технології інтернет речей
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
інженерія комп’ютерних систем і мереж
інженерія програмного забезпечення
інформатика
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
кібербезпека
комп’ютерні науки
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
мережеві та Інтернет-технології
прикладна математика
прикладне програмування
програмна інженерія
програмні технології інтернет речей
системний аналіз
біологія
біологія (високі технології)
біотехнологія
лабораторна діагностика
лабораторна діагностика
американістика та європейські студії
історія
історія мистецтв
країнознавство
міжнародні відносини
міжнародні комунікації
східноєвропейські історичні студії
сходознавство
географія
геодезія та землеустрій
геоінформаційні системи та технології
геологія
гідрометеорологія
картографія
країнознавство (американістика і сходознавство)
ландшафтний дизайн та озеленення
географія
геодезія та землеустрій
геологія
гідрометеорологія
картографія
географія
геодезія та землеустрій
геологія
гідрометеорологія
картографія
астрономія
геоінформаційні системи та технології
геологія
екологія
медичні технології та аналіз даних
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
нанофізика та наносенсорика
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екологія

економічна теорія та історія
економічної думки

експериментальна фізика

електроніка та
приладобудування

етнологія
журналістика
загальна біологія

зоологія, ботаніка
інформаційні системи, бази
даних та системи штучного

оптотехніка
плазмові технології та поверхневі наноструктури
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
біологія
біологія (високі технології)
біотехнологія
геологія
екологія
ландшафтний дизайн та озеленення
хімія
хімія (високі технології)
бізнес статистика
економіка підприємства
економіка та економічна політика
економічна кібернетика
маркетинг
менеджмент організацій
міжнародна економіка
міжнародний бізнес
міжнародні економічні відносини
облік і аудит
підприємництво та біржова діяльність
торгівля, логістика та екологічне підприємництво
фінанси і кредит
астрономія
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
медичні технології та аналіз даних
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
плазмові технології та поверхневі наноструктури
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
астрономія
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
медичні технології та аналіз даних
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
плазмові технології та поверхневі наноструктури
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
історія
історія України, етнологія та джерелознавство
журналістика та соціальна комунікація
біологія
біологія (високі технології)
біотехнологія
лабораторна діагностика
біологія
біологія (високі технології)
біотехнологія
геоінформаційні системи та технології
інженерія комп’ютерних систем і мереж
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інтелекту

інформаційнотелекомунікаційні системи та
технології

історичне краєзнавство

історія України

кліматологія та метеорологія

комп’ютерні системи та мережі

інженерія програмного забезпечення
інформатика
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
кібербезпека
комп’ютерні науки
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
мережеві та Інтернет-технології
прикладна математика
прикладне програмування
програмна інженерія
програмні технології інтернет речей
системний аналіз
астрономія
інженерія комп’ютерних систем і мереж
інженерія програмного забезпечення
інформатика
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
кібербезпека
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
комп'ютерні науки
медичні технології та аналіз даних
мережеві та Інтернет-технології
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
плазмові технології та поверхневі наноструктури
прикладна математика
прикладне програмування
програмна інженерія
програмні технології інтернет речей
системний аналіз
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
історія
історія України, етнологія та джерелознавство
журналістика та соціальна комунікація
історія
історія мистецтв
історія України, етнологія та джерелознавство
медіапродюсування
реклама і зв'язки з громадськістю
соціальні технології
соціологія
географія
геодезія та землеустрій
геологія
гідрометеорологія
картографія
геоінформаційні системи та технології
інженерія комп’ютерних систем і мереж
інженерія програмного забезпечення
інформатика
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
кібербезпека
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лісознавство

літературна творчість

математика

математичне моделювання

матеріалознавство

комп’ютерні науки
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
мережеві та Інтернет-технології
прикладна математика
прикладне програмування
програмна інженерія
програмні технології інтернет речей
системний аналіз
екологія
ландшафтний дизайн та озеленення
білоруська мова і література, українська мова і література,
іноземна мова
видавнича діяльність і медіаредагування;
етнокультурологія та іноземна мова;
кримськотатарська мова і література, англійська мова та
переклад; літературна творчість та українська мова і література;
культурологія;
літературна творчість та українська мова і література
слов’янські мови і літератури (польська, чеська, хорватська),
українська мова і література;
теорія та методика навчання української мови і літератури,
іноземної мови в основній школі;
українська мова і література та іноземна мова;
фольклористика, українська мова і література та іноземна мов
інженерія комп’ютерних систем і мереж
інформатика
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
математика
прикладна математика
програмна інженерія
системний аналіз
статистика
геоінформаційні системи та технології
інженерія комп’ютерних систем і мереж
інженерія програмного забезпечення
інформатика
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
кібербезпека
комп’ютерні науки
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
математика
мережеві та Інтернет-технології
прикладна математика
прикладне програмування
програмна інженерія
системний аналіз
статистика
астрономія
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
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машинобудування і
робототехніка

медицина
мистецтвознавство

мікроекономіка та
макроекономіка

мультимедійні системи,
навчальні та ігрові програми

науково-технічна творчість та
винахідництво

охорона довкілля та
раціональне
природокористування

плазмові технології та поверхневі наноструктури
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
астрономія
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
плазмові технології та поверхневі наноструктури
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
лабораторна діагностика
ведучий програм телебачення
звукорежисура
кіно-, телеоператорство
культурологія
сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення
бізнес статистика
економіка підприємства
економіка та економічна політика
економічна кібернетика
маркетинг
менеджмент організацій
міжнародна економіка
міжнародний бізнес
міжнародні економічні відносини
облік і аудит
підприємництво та біржова діяльність
торгівля, логістика та екологічне підприємництво
фінанси і кредит
інженерія комп’ютерних систем і мереж
інженерія програмного забезпечення
інформатика
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
кібербезпека
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
комп'ютерні науки
мережеві та Інтернет-технології
прикладна математика
прикладне програмування
програмна інженерія
системний аналіз
астрономія
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
медичні технології та аналіз даних
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
плазмові технології та поверхневі наноструктури
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
геоінформаційні системи та технології
геологія
екологія
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педагогіка
правознавство

прикладна математика

психологія
російська література
російська мова

світова література

селекція та генетика
соціологія
теологія, релігієзнавство та
історія релігії

теоретична фізика

технології програмування

ландшафтний дизайн та озеленення
соціальна педагогіка
соціальна робота
міжнародне право
право
інформатика
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
математика
прикладна математика
програмна інженерія
системний аналіз
статистика
психологія
російська мова і література та іноземна мова
російська мова і література та іноземна мова
білоруська мова і література, українська мова і література,
іноземна мова
видавнича діяльність і медіаредагування;
етнокультурологія та іноземна мова;
кримськотатарська мова і література, англійська мова та
переклад; літературна творчість та українська мова і література;
культурологія;
літературна творчість та українська мова і література
слов’янські мови і літератури (польська, чеська, хорватська),
українська мова і література;
теорія та методика навчання української мови і літератури,
іноземної мови в основній школі;
українська мова і література та іноземна мова;
фольклористика, українська мова і література та іноземна мов
біологія
біологія (високі технології)
біотехнологія
соціологія
соціальні технології
релігієзнавство
філософія
астрономія
медичні технології та аналіз даних
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
плазмові технології та поверхневі наноструктури
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
геоінформаційні системи та технології
інженерія комп’ютерних систем і мереж
інженерія програмного забезпечення
інформатика
кібербезпека
комп’ютерні науки
комп'ютерна математика
комп'ютерна механіка
мережеві та Інтернет-технології
прикладна математика
прикладне програмування
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технологічні процеси та
перспективні технології

українська мова

українська мова та література

філософія

фінанси, грошовий обіг і
кредит

програмна інженерія
програмні технології інтернет речей
системний аналіз
астрономія
інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
кібербезпека
медичні технології та аналіз даних
мережеві та Інтернет-технології
мікрохвильова інженерія та фотоніка
нанофізика та наноелектроніка
нанофізика та наносенсорика
оптотехніка
плазмові технології та поверхневі наноструктури
прикладне програмування
програмні технології інтернет речей
фізика
фізика нанорозмірних та низьковимірних систем
білоруська мова і література, українська мова і література,
іноземна мова;
видавнича діяльність і медіаредагування;
етнокультурологія та іноземна мова;
кримськотатарська мова і література, англійська мова та
переклад; літературна творчість та українська мова і література;
культурологія;
прикладна (комп'ютерна) лінгвістика та англійська мова;
слов’янські мови і літератури (польська, чеська, хорватська),
українська мова і література;
теорія та методика навчання української мови і літератури,
іноземної мови в основній школі;
українська мова і література та іноземна мова;
фольклористика, українська мова і література та іноземна мова
білоруська мова і література, українська мова і література,
іноземна мова;
видавнича діяльність і медіаредагування;
етнокультурологія та іноземна мова;
кримськотатарська мова і література, англійська мова та
переклад; літературна творчість та українська мова і література;
культурологія;
літературна творчість та українська мова і література
прикладна (комп'ютерна) лінгвістика та англійська мова;
слов’янські мови і літератури (польська, чеська, хорватська),
українська мова і література;
теорія та методика навчання української мови і літератури,
іноземної мови в основній школі;
українська мова і література та іноземна мова;
фольклористика, українська мова і література та іноземна мова
філософія
бізнес статистика
економіка підприємства
економіка та економічна політика
економічна кібернетика
маркетинг
менеджмент організацій
міжнародна економіка
міжнародний бізнес
міжнародні економічні відносини
облік і аудит
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фольклористика

хімія

підприємництво та біржова діяльність
торгівля, логістика та екологічне підприємництво
фінанси і кредит
етнокультурологія та іноземна мова;
культурологія
літературна творчість та українська мова і література;
теорія та методика навчання української мови і літератури,
іноземної мови в основній школі;
українська мова і література та іноземна мова;
фольклористика, українська мова і література та іноземна мова
хімія
хімія (високі технології)

Додаток 2.9. Перелік природничо-математичних та інженернотехнічних спеціальностей, щодо яких застосовуються додаткові
можливості Правил прийому.
Шифр
Галузь знань
галузі
01 Освіта

Код спеціальності
014
015

09
10

Біологія
Природничі науки

11

Математика та
статистика
Інформаційні
технології
Механічна
інженерія

12
13

14

15

Електрична
інженерія

Автоматизація та
приладобудування

091
101
102
103
104
105
106
111
112
124
131
132
133
134
135
136
141
142
143
144
145
151
152

16

Хімічна та
біоінженерія

17

Електроніка та

153
161
162
163
171

Найменування спеціальності
Середня освіта (за основними предметними
спеціалізаціями: 014.04-014.10)
Професійна освіта (за спеціалізаціями: 015.01015.04, 015.06-015.15, 015.17, 015.18, 015.20015.22)
Біологія
Екологія
Хімія
Науки про Землю*
Фізика та астрономія
Прикладна фізика та наноматеріали
Географія
Математика
Статистика
Системний аналіз
Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Суднобудування
Металургія
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Атомна енергетика
Теплоенергетика
Гідроенергетика
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка
Мікро- та наносистемна техніка
Хімічні технології та інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Біомедична інженерія
Електроніка

63

Освітній ступінь бакалавра
телекомунікації
18

Виробництво та
технології

19

Архітектура та
будівництво
Аграрні науки та
продовольство

20

25

Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону

26

Цивільна безпека

27

Транспорт

172
173
181
182
183
184
185
186
192
193
201
202
203
204
205
206
207
208
251
252
253
254
255
261
263
271
272
273
274
275

Телекомунікації та радіотехніка
Авіоніка
Харчові технології
Технології легкої промисловості
Технології захисту навколишнього середовища
Гірництво
Нафтогазова інженерія та технології
Видавництво та поліграфія
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Захист і карантин рослин
Садівництво та виноградарство
Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва
Лісове господарство
Садово-паркове господарство
Водні біоресурси та аквакультура
Агроінженерія
Державна безпека
Безпека державного кордону
Військове управління (за видами збройних сил)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка
Пожежна безпека
Цивільна безпека
Річковий та морський транспорт
Авіаційний транспорт
Залізничний транспорт
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (за видами)

Додаток 2.10. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні
умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за
рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної
загальної середньої освіти.
1. Особи, визнані інвалідами війни, відповідно до пунктів 10-14 статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
2. Особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на
прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за
результатами співбесіди;
3. Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад
(за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту
населення);
4. Особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які
проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в
порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження
військової служби громадянами України;
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5. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
6. 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 07 березня
2008 року за № 189/14880;
7. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після
30 листопада 2016 року;
8. Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї
після 1 січня 2017 року;
9. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території
або переселилися з неї після 1 січня 2017 року.
10. Діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час
участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет, і
територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
11. Діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а
також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території
інших держав під час цих дій та конфліктів;
12. Особи,
у
яких
один
з
батьків
(усиновлювачів)
був
військовослужбовцем і загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою
особою при виконанні ним обов’язків військової служби;
13. Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років,
яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
14. Інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо
яких встановлено причиновий зв'язок інвалідності з Чорнобильською
катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву
хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного
(обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про
відселення, – категорія 2;
15. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а
також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи,
батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15
років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали
інвалідами I або II групи;
16. Особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону
України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";
17. Особи, що здобули повну загальну середню освіту у навчальних
закладах певного регіону при вступі на конкурсні пропозиції, для яких
встановлено квоту-3.
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імені Тараса Шевченка
на навчання за освітнім ступенем магістра
1. Зарахування на навчання за освітнім ступенем магістра здійснюється на
конкурсній основі, за окремим конкурсом із кожної освітньої програми окремо
за формами навчання (денна, заочна).
2. Конкурсний відбір на навчання за освітнім ступенем магістра здійснюють
фахові атестаційні комісії факультетів/інститутів на основі рейтингу
вступників.
3. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається її
конкурсним балом, який формується відповідно до вимог § 4.
4. Рішення про зарахування до складу студентів за освітнім ступенем
магістра приймається за рекомендаціями фахових атестаційних комісій
факультетів/інститутів Приймальною комісією Університету.
§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників
1. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, що мають
освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста.
Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього
ступеня магістра визначений у Додатку 3.1.
2. Особи, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть претендувати
на зарахування на навчання за освітнім ступенем магістра виключно за умови
фінансування їх навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
3. Особа може вступити для здобуття освітнього ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра (та/або ступеня магістра, та/або ОКР спеціаліста), здобутого
за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових
вступних випробувань.
При цьому для таких осіб середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до
диплома за ступенем бакалавра (для осіб, які вступають на навчання на базі
ОКР спеціаліста та/або ступеня магістра – середній бал за сумою оцінок
додатків до дипломів) має бути не нижчим за 60 балів. При розрахунку
середнього бала додатка до диплома враховуються, незалежно від форми
контролю (іспит, диференційований залік, залік) усі підсумкові оцінки з
навчальних дисциплін, практик (за винятком оцінки з фізичного виховання,
оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони виділені в додатках до дипломів
окремо). Успішність з фізичного виховання враховується в середньому балі
лише при проведенні конкурсу на зарахування до Військового інституту. При
обрахунку середнього бала включається оцінка за державну атестацію (за 100бальною шкалою); у випадку складання вступником більш ніж одного виду
державної атестації для розрахунку середнього бала зараховуються оцінки всіх
видів державної атестації. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до
диплома бакалавра його середній бал вважається таким, що дорівнює
мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.
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Не допускається вступ для здобуття освітнього ступеня магістра на основі
ОКР спеціаліста здобутого за іншою спеціальністю на освітні програми зі
скороченим терміном навчання (див. Додаток 3.1).
§ 2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Порядок роботи Приймальної комісії:
 з понеділка до п'ятниці – з 900 до 1700, у суботу – з 900 до 1400.
 05 серпня – з 900 до 1700.
2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та
зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на
денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання проводиться в
такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів
17 липня
Закінчення прийому заяв і документів
24 липня
Проведення Університетом вступних іспитів
25 липня – 02 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування
3 серпня до 1200
на місця, що фінансуються за державним
замовленням
Закінчення терміну виконання вступниками,
рекомендованими до зарахування, вимог до
5 серпня о 1700
зарахування за державним замовленням.
Терміни прийому заяв на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб з числа осіб, що
3 серпня – 8 серпня
склали вступні випробування та не
(до 1700)
рекомендовані до зарахування за державним
замовленням.
Зарахування вступників за державним
7 серпня до 1200
замовленням.
Зарахування вступників за кошти фізичних та
юридичних осіб, за рахунок цільових державних 10 серпня
кредитів.
Дозарахування (можливе за наявності вакантних
місць) на навчання за кошти фізичних та
31 серпня
юридичних осіб.
3. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та
зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на
денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання на спеціальність
074 «Публічне управління та адміністрування» за освітніми програмами
«Публічне управління та адміністрування» та «Державна служба» проводиться
в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів.
12 липня
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Закінчення прийому заяв і документів.
Проведення Університетом вступних іспитів.
Зарахування вступників за державним
замовленням, за кошти фізичних та юридичних
осіб, за рахунок цільових державних кредитів.
Дозарахування (можливе за наявності вакантних
місць) на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб.

5 серпня
7 серпня – 9 серпня
10 серпня
31 серпня

§ 3. Порядок прийому заяв і документів
1. Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра подають заяву в
паперовій формі.
2. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної
(відбіркової) комісії. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді
реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день
прийняття заяви.
3. У заяві вступники вказують
 факультет/інститут;
 спеціальність та освітньою програму;
 форму навчання (денну/заочну);
 джерело фінансування:
o виключно на місця державного замовленням;
o виключно за кошти фізичних та юридичних осіб;
o на місця державного замовлення і на участь у конкурсі на місця
за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання
рекомендації за цією пропозицією за державним замовленням.
4. Під час подання заяви вступник пред'являє особисто оригінали таких
документів:
 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини
першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої
статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства");
 військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
 диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний
рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за
ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про
базову і про повну вищу освіту;
 дипломи переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних
студентських олімпіад (за наявності, див. § 4 пункт 15);
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 сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для
професійних цілей, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою
(за наявності, див. §4 пункт 8).
5. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного
підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатка
до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6. До заяви вступник додає:
 копії документів, зазначених у пункті 4 цього параграфа;
 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 згоду вступника на обробку персональних даних.
7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
(відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством
порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового
квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають
засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
8. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її
своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до
Єдиної бази.
9. Особи, які в установлений термін не подали до Приймальної комісії
вказані у пункті § 2 документи, участі в конкурсному відборі не беруть.
10. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована вищим
навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту
закінчення прийому документів на 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 такого подання
анулюється в Єдиній базі. Виправлення технічних помилок відбувається до
моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на
навчання.
11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється
відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних
закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 червня 2015 року за №614/ 27059.
Процедура визнання закордонного Документа про освіту здійснюється
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка до початку
другого семестру першого року навчання студента.
§ 4. Організація конкурсного відбору
1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за
результатами:
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 вступних випробувань у формі письмових іспитів, що проводить
Університет, згідно зі встановленим цим параграфом порядком;
 єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання – для вступу за спеціальністю 081 «Право».
2. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право»
особи, у 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 07 березня 2008 року за
№ 189/14880, особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані)
після 30 листопада 2016 року та особи, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними
положеннями про проходження військової служби громадянами України,
мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту
з іноземної мови та фахових випробувань.
3. Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що
беруть участь у конкурсі, незалежно від того, в якому ВНЗ і коли було здобуто
вищу освіту за попереднім рівнем/ступенем.
4. Програми вступних іспитів з іноземних мов розробляються відповідними
кафедрами іноземних мов та затверджуються ректором Університету.
Програми фахових та додаткових вступних випробувань затверджуються
рішеннями Вченої ради відповідного факультету/інституту.
Програми вступних випробувань оприлюднюються не пізніше ніж за чотири
місяці до початку прийому документів.
5. Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного
випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання затверджується
МОН.
6. Додаткове вступне випробування, яке проводиться для осіб, що беруть
участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра,
здобутого за іншою спеціальністю, передує іспиту з іноземної мови та іспиту з
фаху. Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та
оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав». У випадку, якщо
абітурієнт не склав додаткового вступного випробування, він втрачає право
брати учать у конкурсному відборі на цю освітню програму.
Додаткове вступне випробування має форму тесту. При цьому час,
відведений на додатковий іспит, не може перевищувати 90 хвилин.
7. Абітурієнт, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня
магістра, складає в Університеті єдиний іспит з іноземної мови незалежно від
того, скільки та які освітні програми ним обрано.
Це правило не поширюється на магістерські програми, для яких іноземна
мова є фахом, а також на вступ за спеціальністю 081 «Право». Перелік таких
магістерських програм подано в додатку 3.3.
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Якщо абітурієнт подав декілька заяв на різні освітні програми, то єдиний
іспит з іноземної мови він складає за графіком тієї освітньої програми, де цей
іспит проводиться раніше.
Не допускається перескладання або повторне складання іспиту з іноземної
мови.
Перелік іноземних мов, із яких абітурієнт може складати вступний іспит на
магістерську програму, затверджується факультетом/інститутом, який здійснює
набір на цю освітню програму. Цей перелік подано в Додатку 3.2.
Єдиний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер (крім
магістерських програм, для яких іноземна мова є фахом) та орієнтований на те,
що вступник має підтвердити володіння іноземною мовою на рівні не нижчому
за B1 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. У підсумку
іспит оцінюється за двобальною шкалою: «склав/не склав».
Абітурієнт, який не склав іспиту з іноземної мови, автоматично вибуває з
конкурсного відбору за всіма спеціальностями (магістерськими програмами) на
які він подав документи (крім магістерських програм, для яких іноземна мова є
фахом).
8. Єдиний іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо абітурієнт
має один із сертифікатів рівня не нижче B1 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня з переліку, вказаного
нижче.
Іноземна мова

Назва міжнародного екзамену

IELTS
TOEFL cBT
TOEFL pBT
TOEFL iBT
Англійська мова
BEC (сертифікат з ділової AM)
(АМ)
ESOL
(Кембриджські екзамени)
АМ за професійним спрямуванням
в КНУ імені Тараса Шевченка
TestDaF
Німецька
мова
НМ за професійним спрямуванням
(НМ)
в КНУ імені Тараса Шевченка
DELF/DALF
Французька мова
ФМ за професійним спрямуванням
(ФМ)
в КНУ імені Тараса Шевченка
DELE
Іспанська мова
ІспМ
за
професійним
(ІспМ)
спрямуванням в КНУ імені Тараса
Шевченка
CILS
Італійська мова
(ІтМ)

Рівень сертифіката, що
підтверджує рівень володіння
мовою
5.0 – 9.0
183 - 300
513 – 677
65 – 120
Preliminary, Vantage, Higher
PET, FCE, CAE, CPE
B1 – C2
TDN 3 – TDN 6
B1 – C2
B1 – C2
B1 – C2
B1 – C2
B1 – C2

CILS 1, CILS 2, CILS 3, CILS 4
(Uno, Due, Tre, Quattro / DIT C2)
CЕLІ
CЕLІ 2 – CЕLІ 5
PLIDA
B1 – C2
ІтМ за професійним спрямуванням B1 – C2
в КНУ імені Тараса Шевченка

При цьому:
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a. вступник має засвідчити оригінал сертифіката та надати копію
сертифіката до відбіркової комісії протягом терміну подання заяв на
вступ (17 липня – 24 липня);
b. враховуються сертифікати, отримані не раніше ніж за два роки до
моменту подачі вступником заяви на вступ (термін дії сертифіката – 2
роки);
c. рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає єдина
екзаменаційна комісія з іноземної мови до моменту першого за
розкладом іспиту з іноземної мови;
d. рішення про зарахування іспиту за сертифікатом оформляється
протоколом
засідання
єдиної
екзаменаційної
комісії
та
оприлюднюється на інформаційних стендах відбіркових комісій;
e. абітурієнт, якому відмовили в зарахуванні іспиту за сертифікатом, має
право складати єдиний іспит з іноземної мови.
Наведений вище перелік сертифікатів може бути розширений Приймальною
комісією до початку вступних іспитів згідно з рекомендаціями Єдиної
екзаменаційної комісії з іноземних мов.
9. Для навчання за спеціальністю 081 «Право» за програмою подвійного
дипломування «Україно – Європейські правничі студії (Програма подвійного
дипломування з Університетом ім.Миколаса Ромеріса в м.Вільнюс, Литва)»
(мова навчання англійська) можуть бути зараховані вступники що підтвердили
володіння англійською мовою на рівні не нижче рівня В2 згідно з
Загальноєвропейською системою мовної компетентності.
10. Для магістерських програм факультетів/інститутів, для яких іноземна
мова є фахом, використовується 100 бальна шкала оцінювання іспиту з
іноземної мови. При цьому мінімальна позитивна оцінка складає 60 балів.
Особи, які набрали на іспиті з іноземної мови менше ніж 60 балів,
позбавляються права участі в конкурсі за цією освітньою програмою.
11. Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному
випробувані з фаху, незалежно від форми проведення, оцінюються за 200бальною шкалою. Іспит з фаху може складатися з двох частин:
 Тестової, максимальна оцінка за яку може складати 100 балів;
 Варіативної/творчої/аналітичної (не-тестової) – 100 балів.
Сукупний час, відведений на складання іспиту з фаху, не може перевищувати
3 (астрономічних) години. Іспит з фаху може проводитися в 2 дні.
Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які
набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів,
позбавляються права на участь у конкурсі за спеціальністю (магістерською
програмою).
12. Під час проходження вступних випробувань вступникові забороняється
користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними
посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням
Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного
випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він
відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На
екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує
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причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї
виставляється оцінка з кількістю балів, меншою за мінімальну, визначену
Приймальною комісією та Правилами прийому для допуску до участі в
конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.
13. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань
оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної комісії та на вебсторінці Університету не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та
документів.
14. Апеляції на результати вступних випробувань з додаткового іспиту,
іноземної мови та фаху розглядаються Апеляційною комісією Університету.
15. Додаткові бали (10 балів) за навчальні та наукові досягнення можуть бути
нараховані таким категоріям вступників:
 переможцям або призерам міжнародної студентської олімпіади з фаху;
 переможцям або призерам ІІ етапу всеукраїнських студентських
олімпіад МОН України з фаху.
Перелік олімпіад затверджується на засіданні Приймальної комісії та
оприлюднюється на офіційному сайті Університету.
Додаткові бали нараховуються тільки за одне досягнення. Рішення про
нарахування додаткових балів приймає атестаційна комісія після прийняття
вступного випробування з фаху.
16. Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування на навчання за
ступенем магістра, формується за формулою:

для магістерських програм, у яких іноземна мова є фахом:
КБ = ВВ + ВІМ + ДБ;

для магістерських програм, у яких іноземна мова не є фахом:
КБ = ВВ + ДБ;
де:
ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 200-бальною шкалою);
ВІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою)
для магістерських програм, у яких іноземна мова є фахом;
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (10 балів).
17. Підбиття підсумків конкурсного відбору, встановлення конкурсних
оцінок і особистих рейтингів претендентів, конкурсного бала (за
спеціальностями, формами навчання) здійснюється атестаційною комісією
факультету/інституту після завершення всіх вступних випробувань та
оформляється протоколом за встановленою формою.
§ 5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників.
1. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією з
Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сторінці
Університету.
2. Рейтинговий список вступників впорядковується:
 за конкурсним балом від більшого до меншого;
 за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) від більшого до меншого.
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Якщо встановлені вище додаткові правила не дозволяють визначити
послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія
ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих
вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника.
4. У випадку, якщо кількість осіб, що подали заяви для зарахування (беруть
участь у конкурсному відборі) на навчання за певною освітньою (освітньопрофесійною) програмою, є меншою, ніж передбачено підпунктом 2.3.5 наказу
ректора № 830-32 від 19.11.2015 р. "Про підготовку до 2016/2017 навчального
року" (7 осіб для ступеня магістра), Приймальна комісія має право скасувати
набір за такою програмою, про що вступникам повідомляється не пізніше
наступного після прийняття такого рішення робочого дня.
§ 6. Надання рекомендацій для зарахування
1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються
Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення
на інформаційних стендах Приймальної комісій та на веб-сторінці
Університету. У списку вступників, рекомендованих до зарахування,
зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно
до пункту 2 § 5.
2. Рішення щодо надання рекомендації для зарахування на навчання за
ступенем магістра приймається виключно на основі сформованого за
конкурсними оцінками рейтингу особи серед претендентів на здобуття ступеня
магістра з обраної освітньої програми і форми навчання (без поділу за
спеціалізаціями, якщо такі передбачені).
3. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця навчання
за державним замовленням Приймальна комісія ухвалює в термін, визначений
§ 2.
4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної
комісій та на офіційній веб-сторінці Університету (www.univ.kiev.ua).
§ 7. Виконання вступниками вимог для зарахування
1. Особи, які подали заяви на вступ до Університету та беруть участь у
конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття
Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування
відповідно до термінів, визначених у § 2 цього розділу, зобов’язані виконати
вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати
особисто до Приймальної (відбіркової) комісії такі документи:
 оригінали документа про освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень) та додатка до нього;
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 реєстраційний
номер
облікової
картки
платника
податків
(ідентифікаційний код).
2. Особи, що беруть участь у конкурсному відборі на місця навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб після ухвалення Приймальною комісією
рішення про рекомендування до зарахування відповідно до термінів,
визначених у § 2 цього розділу, зобов’язані виконати вимоги для зарахування
на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, а саме подати
оригінали (або копії у випадках, визначених пунктом 4 § 4 розділу І цих
Правил) та копії документів, зазначених у пункті 1 цього параграфа.
§ 8. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Особи, рекомендовані до зарахування на навчання на місця державного
замовлення (або на навчання за рахунок пільгових довготермінових кредитів),
які в установлені терміни, визначені у § 2, не виконали вимог для зарахування,
втрачають право на зарахування в поточному році на місця державного
замовлення (на навчання за рахунок пільгових довготермінових кредитів).
2. Списки рекомендованих до зарахування на вакантні місця, що
фінансуються
за
державним
замовленням,
оновлюються
після
виконання/невиконання вступниками вимог до зарахування. Право на
зарахування мають особи, оригінали документів яких після закінчення
встановленого терміну знаходяться у Приймальній (відбірковій) комісії, у
порядку зменшення суми конкурсних балів.
3. Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензованого
обсягу, оновлюються рішенням Приймальної комісії про рекомендацію осіб, що
беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб, не були рекомендовані до зарахування на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб, у порядку зменшення суми конкурсних балів.
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Додаток 3.1. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за освітнім ступенем магістра

Галузь знань

Спеціальність

011 Науки про освіту
014.01 Середня освіта
(Українська мова і література)

Ліцензований
обсяг за
ліцензією (із
врахуванням
ліцензованих
обсягів
ВІКНУ)
денна заочна
25

0

35

20

10

0

20

0

01 Освіта/Педагогіка
014.02 Середня освіта (Мова і
література (із зазначенням
мови))
014.07 Середня освіта
(Географія)
031 Релігієзнавство

60

Освітня програма

Пропонов
аний до
набору
ліцензован
ий обсяг
денна

Педагогіка вищої школи
Теорія та методика навчання
української мови і літератури та
іноземної мови в старшій
профільній школі
Зарубіжна література та
англійська мова: теорія і
методика навчання

70

заочна

25

35

20

денна
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

заочна
Факультет психології
1 рік 4
місяці
***

Інститут філології

10

1 рік 9
місяців

Інститут філології

Географія

20

1 рік 9
місяців

Географічний факультет

Релігієзнавство

25

Історія України

60

Всесвітня історія

65

Історичне туризмознавство

10

Історія мистецтв

13

Військова історія

12

Етнологія

15

Археологія

15

03 Гуманітарні науки
205

Факультет/інститут

Форма навчання

Історія

032 Історія та археологія

Нормативний термін
навчання

76

35

1 рік 9
місяців

70

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

1 рік 4
місяці
***
1 рік 4
місяці
***

Філософський факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
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Архівознавство
Всесвітня історія (мова
навчання російська) /
Всемирная история
Філософія
033 Філософія

35

035.01 Філологія (українська
мова та література)

035.03 Філологія (слов`янські
мови та літератури (переклад
включно))

70

85

60

20**

35

35

10**

10**

35
Філософія (мова навчання
російська) / Философия

034 Культурологія

1 рік 9
місяців
1 рік
10
місяців

15

0

30

0

Культурологія

60

Культурна антропологія,
іноземна мова

10

Українські філологічні студії та
західноєвропейська мова

35

Лінгвістика у суспільній
комунікації: українська мова та
західноєвропейська мова
Літературно-мистецька
аналітика та
західноєвропейська мова
Українська мова та література
(для іноземців) (мова навчання
українська)
Російська мова і література та
іноземна мова: сучасні
теоретичні і прикладні студії
Славістика Центрально-Східної
Європи і Балкан: теоретичні та
прикладні студії: польська та
українська мови і літератури
Славістика Центрально-Східної
Європи і Балкан: теоретичні та
прикладні студії: чеська та
українська мови і літератури
Славістика Центрально-Східної
Європи і Балкан: теоретичні та
прикладні студії: хорватська та
українська мови і літератури
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30

1 рік 9
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

Історичний факультет
Історичний факультет
1 рік 4
місяці
***

Філософський факультет

1 рік 10
місяців

Філософський факультет
Філософський факультет
Інститут філології

1 рік 4
місяці
***

Інститут філології

20

1 рік 9
місяців

Інститут філології

30

1 рік 9
місяців

Інститут філології

10**

-

1 рік
10
місяців

-

Інститут філології

20

1 рік 9
місяців

Інститут філології

10

1 рік 9
місяців

Інститут філології

10

1 рік 9
місяців

Інститут філології

10

1 рік 9
місяців

Інститут філології
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035.04 Філологія (германські
мови та літератури (переклад
включно))

035.05 Філологія (романські
мови та літератури (переклад

125

80

0

0

Східнослов’янська філологія та
англійська мова: теоретичні і
прикладні студії: білоруська та
українська мови і літератури
Російська мова та
література (для іноземців)
(мова навчання російська) /
Русский язык и литература
Сучасна англомовна
комунікація та переклад –
англійська мова і література та
дві західноєвропейські мови /
English Communication Studies
and Translation – English,
Literature and two Western
European Languages
(викладання іноземними
мовами)
Германська філологія і
переклад (німецька мова та
англійська мова) / Germanistik
And Translation (викладання
іноземними мовами)
Усний та письмовий переклад з
англійської та другої
західноєвропейської мови
Галузевий переклад з німецької
та англійської мови;
міжкультурний менеджмент
Художній переклад з
англійської мови, літературне
редагування та менеджмент
перекладацьких проектів
Англійська та російська мови
як іноземні (мова навчання
російська) / Английский и
русский язык как иностранные
Англійська мова та література
(мова навчання англійська) /
English Language and Literature
Франкофонні студії та переклад
(французька філологія,
78

10

1 рік 9
місяців

Інститут філології

10**

1 рік
10
місяців

Інститут філології

40

1 рік 9
місяців

Інститут філології

20

1 рік 9
місяців

Інститут філології

30

1 рік 9
місяців

Інститут філології

20

1 рік 9
місяців

Інститут філології

15

1 рік 9
місяців

Інститут філології

10**

1 рік
10
місяців

Інститут філології

15**

1 рік
10
місяців

Інститут філології

15

1 рік 9
місяців

Інститут філології
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включно))

035.06 Філологія (східні мови
та літератури (переклад
включно))

120

0

англійська мова) / Études
Francophoneset Traduction
(викладання іноземними
мовами)
Загальний і галузевий усний та
письмовий переклад з
французької та англійської мов
Іспанська філологія, англійська
мова та переклад (викладання
іноземними мовами)
Загальний і галузевий усний та
письмовий переклад з
іспанської та англійської мов
Італійська філологія, англійська
мова та переклад (викладання
іноземними мовами)
Прикладна лінгвістика
(редакторсько-перекладацька та
експертна діяльність)
Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: перська мова і
література
Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: мова і література
гінді
Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: арабська мова і
література
Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: турецька мова і
література
Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: китайська мова і
література
Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: корейська мова і
79

15

1 рік 9
місяців

Інститут філології

15

1 рік 9
місяців

Інститут філології

15

1 рік 9
місяців

Інститут філології

10

1 рік 9
місяців

Інститут філології

10

1 рік 9
місяців

Інститут філології

10

1 рік 9
місяців

Інститут філології

10

1 рік 9
місяців

Інститут філології

10

1 рік 9
місяців

Інститут філології

16

1 рік 9
місяців

Інститут філології

25

1 рік 9
місяців

Інститут філології

15

1 рік 9
місяців

Інститут філології
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література
Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: японська мова і
література
Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: в`єтнамська мова і
література
Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: індонезійська мова і
література

1 рік 9
місяців

Інститут філології

9

1 рік 9
місяців

Інститут філології

8

1 рік 9
місяців

Інститут філології

1 рік 9
місяців

Інститут філології

035.08 Філологія (класичні
мови та літератури (переклад
включно))

20

0

Класичні студії та
західноєвропейська мова

20

035.09 Філологія
(фольклористика)

10

20

Фольклористика, міжкультурна
комунікація, іноземна мова

10

Економіка (мова навчання
англійська) / Economics
Економіка та економічна
політика

05 Соціальні та
поведінкові науки

17

051 Економіка

270

125

40

20
20

Економічна кібернетика

50

Прикладна статистика

20

Міжнародна економіка

75

30

20**

20**

65

Економіка підприємства (мова
навчання російська) /
Экономика предприятия

20**

Політологія

130

Економіка підприємства

130

20

Економіка та право

Міжнародна економіка (мова
навчання російська) /
Международная экономика

052 Політологія

20

80

30

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

1 рік 4
місяці
***

Інститут філології
Економічний факультет
Економічний факультет

1 рік 9
місяців

Економічний факультет
Економічний факультет
Економічний факультет

1 рік 9
місяців

Економічний факультет

1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців

Економічний факультет

25

1 рік 9
місяців

1 рік 4
місяці
***

Економічний факультет

20**

1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців

Економічний факультет

1 рік 9
місяців

Філософський факультет
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Політологія: публічна політика
та адміністрування (програма
подвійного дипломування з
Донецьким національним
університетом імені Василя
Стуса)

1 рік 9
місяців

Політологія

053 Психологія

250

70

06 Журналістика

061 Журналістика

100

285

0

50

1 рік 4
місяці
***

Філософський факультет

Політологія (мова навчання
російська) / Политология

10**

10**

1 рік
10
місяців

1 рік 10
місяців

Філософський факультет

Психологія

250

70

1 рік 9
місяців

1 рік 4
місяці
***

Факультет психології

Соціологія

45

Соціологія (мова навчання
англійська) / Sociology
054 Соціологія

40

Філософський факультет

10**

Соціальні технології

35

Гендерні студії / Gender Studies
(програма подвійного
дипломування з Університетом
Лунда, Швеція )

20

Соціальні комунікації

30

Медіакомунікації (програма
подвійного дипломування з
Університетом імені Адама
Міцкевича у м.Познані,
Польша)
Журналістика та медіа
комунікації (включає
спеціалізації: журналістика,
реклама, зв’язки з
громадськістю, видавнича
діяльність та медіаредагування,
медіакомунікації)
Журналістика і соціальна
81

1 рік 9
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік 9
місяців

10

Факультет соціології
Факультет соціології

1 рік 9
місяців

20

1 рік 9
місяців

Факультет соціології
1 рік 4
місяці
***

1 рік 9
місяців

10

175

Факультет соціології

30

1 рік 4
місяці
***
1 рік 4

Інститут журналістики

Інститут журналістики

1 рік 4
місяці
***

Інститут журналістики

Інститут журналістики

Освітній ступінь магістра
комунікація (мова навчання
англійська) / Journalism and
social communication
Спортивна журналістика
(спільно з Національним
університетом фізичної
виховання і спорту України)

071 Облік і оподаткування

50

30

20

Військова журналістика

20

Облік і аудит

50

30

Банківська справа

30

30

25**

25**

Менеджмент державних
фінансів
072 Фінанси, банківська справа
та страхування

250

130

1 рік 4
місяці
***

20

Мовлення на зарубіжні країни

Банківська справа (мова
навчання російська) /
Банковское дело
Фінанси публічного сектору /
Public Sector Finance (Програма
спільного дипломування разом
з Університетом Нурланда,
Норвегія)
07 Управління та
адміністрування

місяці
***

Менеджмент державних
фінансів (мова навчання
російська) / Менеджмент
государственных финансов
Корпоративні фінанси
Корпоративні фінанси (мова
навчання російська) /
Корпоративные финансы
Фінансові ринки та ризикменеджмент / Financial Markets
and Risk Management (Програма
подвійного дипломування
82

Інститут журналістики

1 рік 4
місяці
***
1 рік 4
місяці
***
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців

Інститут журналістики
Інститут журналістики

1 рік 9
місяців

20

Економічний факультет
Економічний факультет
Економічний факультет

Економічний факультет

25

30

1 рік 9
місяців

1 рік 4
місяці
***

Економічний факультет

25**

25**

1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців

Економічний факультет

25

40

1 рік 9
місяців

1 рік 4
місяці
***

Економічний факультет

25**

25**

1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців

Економічний факультет

20

1 рік 9
місяців

Економічний факультет

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2017 році
разом з Університетом
Масарика в м.Брно, Чехія)
Управління ризиками та
страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

08 Право

081 Право

135

40

500

85

Управління ризиками та
страхування (мова навчання
російська) / Управление
рисками и страхование
Менеджмент організацій і
адміністрування
Менеджмент інноваційної
діяльності
Бізнес-адміністрування /
International Politics and
Economic Relations (Програма
подвійного дипломування
разом з Університетом
Мачерата, Італія)

30

30

1 рік 9
місяців

1 рік 4
місяці
***

Економічний факультет

25**

25**

1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців

Економічний факультет

30

60

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців

Економічний факультет

30

1 рік 9
місяців

20

Управління навчальним
закладом

25

Екологічне підприємництво

20

Прикладна економіка

20

Право

340

25

350

83

1 рік 9
місяців

270

1 рік 9
місяців

80

60

Економічний факультет

1 рік 4
місяці
***

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

0

Право (на основі ОКР
спеціаліста)
Україно – Європейські
правничі студії (Програма
подвійного дипломування з
Університетом ім.Миколаса
Ромеріса в м.Вільнюс, Литва) /
Підготовка здійснюється за
спеціалізаціями: "Приватне
право", "Право інтелектуальної
власності", "Охороноздоровче
право", "Правове регулювання
публічної адміністрації та права

Економічний факультет

1 рік 9
місяців

Факультет психології
Економічний факультет
Економічний факультет

1 рік 4
місяці
***

Юридичний факультет

1 рік*

Юридичний факультет

Юридичний факультет

Освітній ступінь магістра
людини" (мова навчання
англійська) / Ukrainian and
European Legal Studies
(DoubleDiplomaPrograminAssoci
ationwiththeMykolasRomerisUni
versity (Vilnius, Lithuania) /
Pursued with in the following
Specialties: “Private Law”,
“Intellectual Property Law”,
“Public Health Protection Law”,
“Legal Regulation of Public
Administration and Human
Rights”

09 Біологія

091 Біологія

101 Екологія

285

50

120

100

Біологія

285

Біохімія (мова навчання
англійська) / Biochemistry

8**

Мікробіологія (мова навчання
англійська) / Microbiology

8**

Ботаніка (мова навчання
англійська) / Botany

7**

Екологічна безпека

50

Хімія

90

1 рік 9
місяців
85

0

0

Високі технології (Хімія та
наноматеріали)
Високі технології
(Хемоінформатика)
Високі технології (хімія та
наноматеріали) (мова навчання
англійська) / High Technologies
(chemistry and nanomaterials);
Високі технології
(хемоінформатика)(мова
навчання англійська) / High
84

1 рік 9
місяців

Юридичний факультет
1 рік 4
місяці
***

1 рік
10
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

95

10 Природничі науки
102 Хімія

Інтелектуальна власність

15
15

ННЦ Інститут біології та
медицини
ННЦ Інститут біології та
медицини
ННЦ Інститут біології та
медицини
ННЦ Інститут біології та
медицини
ННЦ Інститут біології та
медицини
Хімічний факультет
Інститут високих
технологій
Інститут високих
технологій

7**

-

1 рік
10
місяців

-

Інститут високих
технологій

7**

-

1 рік
10
місяців

-

Інститут високих
технологій

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2017 році
Technologies (chemoinformatics)
Економічна геологія (мова
навчання англійська) /
Economic Geology

103 Науки про Землю

190

0

15

Геологія

15

Гідрогеологія

20

Геофізика

20

Геоінформатика

15

Геологія нафти і газу

30

Геохімія і мінералогія

20

Геологія (мова навчання
російська) / Геология

15**

Гідрогеологія (мова навчання
російська) / Гидрогеология

20**

Геофізика (мова навчання
російська) / Геофизика

20**

Геоінформатика (мова навчання
російська) / Геоинформатика

15**

Геологія нафти і газу (мова
навчання російська) / Геология
нефти и газа
Геохімія і мінералогія (мова
навчання російська) / Геохимия
и минералогия
Картографія
Картографія (мова навчання
російська) / Картография

30**

20**
35
25**

Метеорологія

10

Гідрологія

10

85

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9

ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
ННІ Інститут геології
Географічний факультет
Географічний факультет
Географічний факультет
Географічний факультет

Освітній ступінь магістра

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та
наноматеріали

140

155

0

0

Молекулярна фізика

14

Теоретична фізика

12

Фотоніка

14

Фізика наноструктур в металах
та кераміках
Фізика функціональних
матеріалів

15
15

місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

Фізичний факультет
Фізичний факультет
Фізичний факультет
Фізичний факультет
Фізичний факультет

Фізика наносистем

15

Фізика високих енергій

18

Ядерна енергетика

10

Квантова теорія поля

12

Астрофізика

15

Прикладна фізика та
наноматеріали

80

1 рік 9
місяців

Біомедична фізика, інженерія та
інформатика

40

1 рік 9
місяців

20

1 рік
10
місяців

Факультет радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних систем

7**

1 рік
10
місяців

Факультет радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних систем

20

1 рік 9
місяців

Прикладна фізика та
наноелектроніка (мова
навчання російська) /
Прикладная физика и
наноэлектроника
Медичні технології та аналіз
даних (мова навчання
російська) / Медицинские
технологии и анализ данных
Прикладна фізика (мова
навчання англійська) / Applied
Physics
Високі технології (прикладна
фізика та наноматеріали)
Високі технології (прикладна
86

35
7**

1 рік 9
місяців
1 рік

Фізичний факультет
Фізичний факультет
Фізичний факультет
Фізичний факультет
Фізичний факультет
Факультет радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних систем
Факультет радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних систем

Факультет радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних систем
Інститут високих
технологій
Інститут високих

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2017 році
фізика та наноматеріали)(мова
навчання англійська) /
High Technologies (applied
physics and nanomaterials)

106 Географія

150

35

Природнича географія

20

Геоморфологія та палеографія

20

Географія рекреації та туризму

20

Економічна та соціальна
географія

50

Політична географія та
геополітика
Природнича географія (мова
навчання російська) /
Естественная география
Політична географія та
геополітика (мова навчання
російська) / Политическая
география и геополитика
Природнича географія (мова
навчання англійська) / Natural
geography
Політична географія та
геополітика (мова навчання
англійська) / Political Geography
and geopolitics
Математика
Математика (мова навчання
англійська) / Mathematics

11 Математика та
статистика

111 Математика

125

40

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
15

1 рік 9
місяців

Географічний факультет
Географічний факультет
Географічний факультет
1 рік 4
місяці
***

1 рік 9
місяців
1 рік
10
місяців

40
20**

Географічний факультет
Географічний факультет
Географічний факультет

20**

1 рік
10
місяців

Географічний факультет

20**

1 рік
10
місяців

Географічний факультет

20**

1 рік
10
місяців

Географічний факультет

65

15

10**

Актуарна та фінансова
математика

40

Математична економіка та
економетрика (мова навчання
англійська) / Mathematical
economics and econometrics

20

87

технологій

10
місяців

25

1 рік 9
місяців
(1 рік *)
1 рік
10
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

1 рік 4
місяці*
**

Механіко-математичний
факультет
Механіко-математичний
факультет

1 рік 4
місяці
***

Механіко-математичний
факультет
Механіко-математичний
факультет

Освітній ступінь магістра

112 Статистика

113 Прикладна математика

(Програма подвійного
дипломування з Київською
Школою Економіки та
Хьюстонським Університетом,
США)
Прикладна та теоретична
статистика
Прикладна та теоретична
статистика (мова навчання
англійська) / Applied and
theoretical statistics

25

115

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні науки

40

175

0

75

1 рік 9
місяців

Механіко-математичний
факультет

10**

1 рік
10
місяців

Механіко-математичний
факультет

Прикладна математика

60

Бізнес-інформатика

30

Комп’ютерна механіка

25

Комп’ютерна механіка (мова
навчання англійська) /
Computer mechanics
121 Інженерія програмного
забезпечення

25

10**

Програмне забезпечення систем

40

Інформатика

55

Штучний інтелект (мова
навчання англійська) / Artificial
Intelligence

20

Управління проектами

50

Управління проектами (мова
навчання російська) /
Управление проектами
Інформаційна аналітика та
впливи

15**
30

Технології штучного інтелекту

20

Технології штучного інтелекту
(мова навчання російська) /
Технологии искусственного
интеллекта

15**

88

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік 9
місяців
25

1 рік 9
місяців

Факультет комп’ютерних
наук та кібернетики
Факультет комп’ютерних
наук та кібернетики
Механіко-математичний
факультет
Механіко-математичний
факультет
Факультет комп’ютерних
наук та кібернетики
1 рік 4
місяці
***

1 рік 9
місяців
50

1 рік 9
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік
10
місяців

Факультет комп’ютерних
наук та кібернетики
Факультет комп’ютерних
наук та кібернетики

1 рік 4
місяці
***

Факультет інформаційних
технологій
Факультет інформаційних
технологій
Факультет інформаційних
технологій
Факультет інформаційних
технологій
Факультет інформаційних
технологій

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2017 році
Комп’ютерні системи та мережі
123 Комп’ютерна інженерія

15 Автоматизація та
приладобудування

16 Хімічна та
біоінженерія

30

124 Системний аналіз

30

152 Метрологія та
інформаційно-вимірювальна
техніка

15

162 Біотехнології та
біоінженерія

Комп’ютерні системи та мережі
(мова навчання російська) /
Компьютерные системы и сети
Системи і методи прийняття
рішень
Лазерна та оптоелектронна
техніка
Високі технології
(біотехнологія)
Високі технології
(біотехнологія)(мова навчання
англійська) /
High Technologies
(biotechnologies)

20

Біотехнологія

17 Електроніка та
телекомунікації

19 Архітектура та
будівництво

23 Соціальна робота

172 Телекомунікації та
радіотехніка

193 Геодезія та землеустрій

231 Соціальна робота

Інформаційна безпека
телекомунікаційних систем і
мереж
Захист інформації в
інфокомунікаційних мережах
(мова навчання російська) /
Защита информации в
инфокоммуникационных сетях

50

85

0

7**

-

30

1 рік
10
місяців
1 рік 9
місяців

-

Факультет радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних систем
Факультет радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних систем
Факультет комп’ютерних
наук та кібернетики

15

1 рік 9
місяців

Фізичний факультет

10

1 рік 9
місяців

Інститут високих
технологій

7**

-

1 рік
10
місяців

10

1 рік 9
місяців

50

1 рік 9
місяців

7**

-

1 рік
10
місяців

-

Інститут високих
технологій
ННЦ Інститут біології та
медицини
Факультет радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних систем

-

Факультет радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних систем

Землеустрій та кадастр

20

1 рік 9
місяців

Географічний факультет

Геоінформаційні системи та
технології

12

1 рік 9
місяців

ННІ Інститут геології
(спільно з Географічним
факультетом)

10**

1 рік
10
місяців

ННІ Інститут геології

Геоінформаційні системи і
технології (мова навчання
російська) /
Геоинформационные системы и
технологии
Оцінка землі та нерухомого
майна

60

1 рік 9
місяців

30

Соціальна робота
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12
30

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

ННІ Інститут геології
Факультет психології

Освітній ступінь магістра

24 Сфера
обслуговування

25 Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону

28 Публічне
управління та
адміністрування

29 Міжнародні
відносини

242 Туризм

251 Державна безпека

281 Публічне управління та
адміністрування

291 Міжнародні
відносини,суспільні комунікації
та регіональні студії

60

40

50

310

60

40

85

Соціальна реабілітація

30

Соціальна педагогіка

25

Туризмознавство

50

Туризмознавство (мова
навчання російська) /
Туризмоведение

10**

Туризм (мова навчання
англійська) / Tourism

25**

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
60

1 рік 9
місяців

Факультет психології
Факультет психології
1 рік 4
місяці
***

1 рік
10
місяців
1 рік
10
місяців

Географічний факультет

Географічний факультет

Географічний факультет

Охоронна діяльність та безпека

40

40

1 рік 6
місяців
***

1 рік 9
місяців
***

Інститут управління
державної охорони

Публічне управління та
адміністрування

30

55

1 рік 9
місяців

1 рік 4
місяці
***

Філософський факультет

Державна служба

20

20

10**

10**

10**

10**

Державна служба (мова
навчання російська) /
Государственная служба
Публічне управління та
адміністрування (мова
навчання російська) /
Публичное управление и
администрирование

1 рік
2 роки
10
5 місяців
місяців
1 рік
1 рік 10
10
місяців
місяців
1 рік
2 роки
10
5 місяців
місяців

Міжнародні відносини

75

1 рік 9
місяців

Європейські студії

15

1 рік 4
місяці

Міжнародні комунікації

65

Міжнародна журналістика

25

Міжнародні комунікації та

15

50

90

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 5

Філософський факультет
Філософський факультет

Філософський факультет
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин спільно з
Університетом м.Льовен,
Бельгія
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2017 році
глобальні медіа (мова навчання
англійська) / International
communication and global media

292 Міжнародні економічні
відносини

293 Міжнародне право

250

150

90

80

Регіональні студії

35

Зовнішня політика

60

Східноєвропейські дослідження
(мова навчання англійська) /
East European studies

15

Міжнародний бізнес

85

Міжнародний менеджмент та
маркетинг (мова навчання
англійська) / International
management and marketing
Міжнародні економічні
відносини
Міжнародні фінанси та
інвестиції
Міжнародне підприємництво
(мова навчання англійська) /
International entrepreneurship

110

Міжнародне право

75

Міжнародне приватне право

15

Європейське конкурентне
право
Міжнародний судовий процес
(мова навчання англійська) /
International litigation
Правове регулювання
міжнародної торгівлі (мова
навчання англійська) /
International trade regulation
Європейське бізнесове право
(мова навчання англійська) /
European business law

* - програма на базі диплому спеціаліста відповідної спеціальності
** за рахунок ліцензійних обсягів на навчання іноземних громадян
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15

25
15

15
15

20

місяців
***

відносин

1 рік 9
місяців
1 рік
10
місяців
1 рік 5
місяців
***
1 рік 9
місяців

Інститут міжнародних
відносин

1 рік 5
місяців
***
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 5
місяців
***
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 5
місяців
***

2 роки
6
місяців

Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин
Інститут міжнародних
відносин

15

1 рік 5
місяців
***

Інститут міжнародних
відносин

15

1 рік 5
місяців
***

Інститут міжнародних
відносин

Освітній ступінь магістра
*** освітньо-професійні програми (90 кредитів ЄКТС)
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Додаток 3.2. Перелік іноземних мов, з яких проводиться іспит при
вступі на оголошені магістерські програми, та список
спеціальностей (напрямів) за ОС «бакалавр» (та/або ОКР
«спеціаліст»), що не передбачають складання додаткових іспитів
при вступі на відповідну магістерську програму

Факультет/інститут

Перелік іноземних
мов, з яких
проводиться
вступний іспит

Освітня програма

Природнича географія
Геоморфологія та
палеографія
Економічна та
соціальна географія
Політична географія
та геополітика
Метеорологія
Гідрологія
англійська, німецька,
Географічний
французька, іспанська,
Картографія
факультет
Землеустрій та кадастр італійська
Геоінформаційні
системи та технології
Туризмознавство
Туризмознавство
(мова навчання
російська)
Географія рекреації та
туризму
Економіка / Economics
(мова навчання англійська)
Економіка та економічна
політика
Економіка та право
Економічна кібернетика
Прикладна статистика
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
англійська,
Облік і аудит
німецька,
Банківська
справа
Економічний факультет
французька,
Фінанси публічного
сектору / Public Sector іспанська
Finance (Подвійний
диплом)
Фінансові ринки та
ризик-менеджмент /
Financial Markets and
Risk Management
(Подвійний диплом)
Бізнес-адміністрування /
International Politics and
Economic Relations
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Спеціальності за
ступенем бакалавра,
що не передбачають
складання
додаткового іспиту

Географія

Гідрометеорологія
Картографія та
землеустрій

Туризм

Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська
справа та страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Всі спеціальності

Освітній ступінь магістра
(Подвійний диплом)
Менеджмент державних
фінансів
Корпоративні фінанси
Управління ризиками та
страхування
Менеджмент організацій
і адміністрування
Менеджмент
інноваційної діяльності
Екологічне
підприємництво
Прикладна економіка
Високі технології
(Хімія та
наноматеріали)

Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська
справа та страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Високі технології
(Хемоінформатика)

Інститут високих
технологій

Інститут журналістики

Інститут міжнародних
відносин

англійська, німецька,
французька

Високі технології
(прикладна фізика та
наноматеріали)

Високі технології
(біотехнологія)
Соціальні комунікації
Журналістика та
медіакомунікації
(включає спеціалізації:
журналістика,
реклама, звʼязки з
громадськістю,
видавнича діяльність
та медіаредагування,
медіакомунікації)
Спортивна
журналістика
Мовлення на
зарубіжні країни
Військова
журналістика
Медіа-комунікації
(програма подвійного
дипломування)
Journalism (English
language program)
Міжнародні відносини
Європейські студії
Міжнародні

англійська,
французька, німецька,
польська,
іспанська

хімія, хімічна
технологія
хімія, хімічна
технологія, біологія,
біотехнологія
фізика, прикладна
фізика, математика,
прикладна
математика,
програмна інженерія,
комп'ютерні науки,
комп’ютерна
інженерія,
інформатика, медична
фізика, радіотехніка,
оптотехніка
біологія, екологія,
біотехнологія

Журналістика

англійська
див. Додаток 3.3
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Міжнародні
відносини;
міжнародне право,
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Інститут філології

комунікації
Міжнародна
журналістика
International
communication and
global media
Регіональні студії
East European studies
Міжнародний бізнес
International
management and
marketing
Міжнародні
економічні відносини
Міжнародні фінанси
та інвестиції
International
entrepreneurship
Міжнародне право
Європейське
конкурентне право
Міжнародне приватне
право
International litigation
International trade
regulation
European business law
Зовнішня політика
Зарубіжна література
та англійська мова:
теорія і методика
навчання
Теорія та методика
навчання української
мови і літератури та
іноземної мови в
старшій профільній
школі.
Культурна
антропологія та
іноземна мова
Українські філологічні
студії та іноземна
мова
Лінгвістика у
суспільній
комунікації:
українська та іноземна
мови
Літературномистецька аналітика
та іноземна мова
Фольклористика,
міжкультурна
комунікація, іноземна

міжнародні економічні
відносини,
міжнародний бізнес,
міжнародна
інформація,
країнознавство

французька, іспанська,
шведська

англійська,
французька, іспанська,
німецька

англійська, іспанська
Філологія

англійська,
французька, іспанська,
німецька

англійська, іспанська
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Освітній ступінь магістра
мова
Російська мова і
література, іноземна
мова: сучасні
теоретичні і прикладні
студії
Славістика*
Центрально-Східної
Європи і Балкан:
теоретичні та
прикладні студії:
польська і українська
мови і літератури;
чеська і українська
мови і літератури;
хорватська і
українська мови і
літератури;
Східнослов’янська
філологія* та
англійська мова:
теоретичні та
прикладні студії
*білоруська,
українська
Класичні студії та
західноєвропейська
мова
Східна філологія*,
західноєвропейська
мова та переклад:
арабська;
в`єтнамська;
індонезійська;
китайська; корейська;
перська; турецька;
японська
Études Francophones et
Traduction /
Франкофонні студії та
переклад
(франкомовна освітня
програма)
французька філологія,
англійська мова
Іспанська філологія та
англійська мова:
комунікація,
інтерпретація та
переклад (викладання
іноземними мовами)

англійська, німецька

англійська, іспанська

англійська

французька

англійська,
французька

англійська

Сучасна англомовна
комунікація та переклад
– англійська мова і
література та дві
західноєвропейські мови
/ English Communication

німецька, французька,
іспанська,
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Studies and Translation –
English, Literature and
twoWestern European
Languages (англомовна
програма)
Усний та письмовий
переклад з англійської та
другої
західноєвропейської
мови
Художній переклад з
англійської мови,
літературне редагування
та менеджмент
перекладацьких проектів

Германська філологія
і переклад (німецька
мова та англійська
мова) / Germanistik.
and Translation
(викладання
іноземними мовами)

англійська

Галузевий переклад з
німецької та англійської
мов; міжкультурний
менеджмент

Історичний факультет

Механікоматематичний
факультет

ННІ Інститут геології

Культурна
антропологія, іноземна
мова
Прикладна лінгвістика
(редакторськоперекладацька та
експертна діяльність)
Архівознавство
Історія
Історія України
Всесвітня історія
Історичне
туризмознавство
Історія мистецтв
Військова історія
Етнологія
Археологія
Математика
Актуарна та фінансова
математика
Математична
економіка та
економетрика
Прикладна та
теоретична статистика
Комп’ютерна механіка
Геологія
Гідрогеологія
Геофізика
Геоінформатика
Геологія нафти і газу

англійська, іспанська

англійська

97

англійська, німецька,
іспанська, французька,
польська

Історія

англійська, німецька,
французька

Математика,
статистика,
механіка

англійська

Геологія

Освітній ступінь магістра
Геохімія і мінералогія
Геоінформаційні
системи та технології

ННЦ Інститут біології
та медицини

Факультет
інформаційних
технологій

Факультет
комп'ютерних наук та
кібернетики

Факультет психології

Біологія
Біотехнологія

англійська

Біологія, екологія,
охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування,
біотехнологія,
біомедична інженерія,
харчові технології та
інженерія, технологія
виробництва і
переробки продукції
тваринництва, лісове і
садово-паркове
господарство, захист
рослин, водні
біоресурси та
аквакультура,
ветеринарна
медицина, сестринська
справа, лабораторна
діагностика, фармація

англійська, німецька,
іспанська, італійська,
французька

Всі

англійська, німецька,
французька

Всі

Екологія

Управління проектами
Інформаційна
аналітика та впливи
Технології штучного
інтелекту
Прикладна математика
Програмне
забезпечення систем
Інформатика
Бізнес-інформатика
Штучний
інтелект/Artificial
Intelligence
(англомовна освітня
програма)
Системи і методи
прийняття рішень
Педагогіка вищої
школи
Управління
навчальним закладом

Всі спеціальності
англійська, німецька,
французька

Психологія
Соціальна робота
Соціальна реабілітація
Соціальна педагогіка

Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних систем

Прикладна фізика та
наноматеріали
Біомедична фізика,
інженерія та

англійська
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Психологія, практична
психологія
Соціальна педагогіка,
соціальна робота,
психологія, практична
психологія
Прикладна фізика,
Фізика,
Оптотехніка,
Мікро- та
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інформатика

Комп’ютерні
системи та мережі

Інформаційна безпека
телекомунікаційних
систем і мереж

Соціологія

Факультет соціології

Фізичний факультет

Філософський

англійська, німецька

Соціальні технології

Молекулярна фізика
Теоретична фізика
Фотоніка
Фізика наноструктур в
металах та кераміках
Фізика функціональних
матеріалів
Фізика наносистем
Фізика високих енергій
Ядерна енергетика
Квантова теорія поля
Астрофізика

наноелектроніка,
Комп’ютерна
інженерія,
Радіотехніка,
Телекомунікації
Комп’ютерна
інженерія,
Програмна інженерія,
Ком'пютерні науки,
Прикладна
математика,
Математика,
Статистика,
Інформатика,
Системний аналіз
Радіотехніка,
Телекомунікації,
Оптотехніка,
Прикладна фізика,
Фізика,
Комп’ютерна
інженерія,
Мікро- та
наноелектроніка,
Електронні пристрої
та системи,
Безпека
інформаційних та
комунікаційних
систем,
Системи технічного
захисту інформації
Економіка,
Політологія,
Психологія,
Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії,
Міжнародні
економічні відносини,
Соціальна робота

Фізика, астрономія
англійська, німецька,
французька, іспанська

Лазерна та
оптоелектронна
техніка
Релігієзнавство

Оптотехніка
англійська, німецька,
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Філософія,

Освітній ступінь магістра
факультет

Хімічний факультет

Філософія
Культурологія
Політологія
Публічне управління
та адміністрування
Державна служба

французька, іспанська

Релігієзнавство
Культурологія
Політологія
Всі спеціальності

Хімія

англійська, німецька,
французька

Право
Право (на основі ОКР
Спеціаліст)
Інтелектуальна
власність

англійська, німецька,
французька, іспанська

Україно – Європейські
правничі студії

англійська
(не нижче рівня В2
згідно з
Загальноєвропейською
системою мовної
компетентності)

Юридичний факультет

Хімія

Право
(Правознавство)

Додаток 3.3. Перелік магістерських програм, для яких іноземна
мова є фахом, (на які не поширюється правило єдиного іспиту з
іноземної мови).
Іноземна мова, що складається у якості
вступного іспиту

Магістерська програма

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Міжнародні відносини
Європейські студії
Міжнародні комунікації
International Communication And Global Media
Регіональні студії
East European Studies
Міжнародний бізнес
International Management And Marketing
Міжнародні економічні відносини
International Entrepreneurship
Міжнародне право
International Litigation
International Trade Regulation
European Business Law

англійська, французька, арабська, китайська
англійська
англійська, німецька, італійська
англійська
англійська, французька, німецька, іспанська,
китайська, арабська
англійська
англійська, іспанська, німецька
англійська
англійська, іспанська, німецька
англійська
англійська, французька, німецька
англійська
англійська
англійська

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
Зарубіжна література та англійська мова: теорія і
методика навчання
Теорія та методика навчання української мови і
літератури та іноземної мови в старшій профільній
школі

Іспанська, німецька, французька, шведська
англійська, іспанська, німецька, французька

Культурна антропологія та іноземна мова
англійська, іспанська
Українські філологічні студії та іноземна мова
Лінгвістика
у
суспільній
комунікації: англійська, іспанська, німецька, французька
українська та іноземна мови
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Російська мова і література та іноземна мова:
англійська, німецька
сучасні теоретичні і прикладні студії
Східнослов’янська філологія та англійська
мова: теоретичні та прикладні студії англійська
*білоруська, українська
Класичні студії та західноєвропейська мова
англійська, іспанська, німецька, французька
Східна філологія*, західноєвропейська мова
та
переклад:
арабська;
в`єтнамська;
англійська, іспанська, німецька, французька
індонезійська; китайська; корейська; перська;
турецька; японська.
Літературно-мистецька аналітика та іноземна
англійська, іспанська, німецька, французька
мова
Франкофонні студії та переклад (французька
філологія, англійська мова) / Études Francophones
et Traduction (викладання іноземними мовами)
Іспанська філологія, англійська мова та переклад
(викладання іноземними мовами)
Італійська філологія, англійська мова та переклад
(викладання іноземними мовами)
Сучасна англомовна комунікація та переклад –
англійська
мова
і
література
та
дві
західноєвропейські мови / English Communication
Studies and Translation – English, Literature and two
Western
European
Languages
(англомовна
програма)
Германська філологія і переклад (німецька мова
та англійська мова) / Germanistik. and Translation
(викладання іноземними мовами)
Усний та письмовий переклад з англійської та
другої західноєвропейської мови
Галузевий переклад з німецької та англійської мов;
міжкультурний менеджмент
Загальний і галузевий усний та письмовий
переклад з французької та англійської мов
Загальний і галузевий усний та письмовий
переклад з іспанської та англійської мов
Художній переклад з англійської мови,
літературне редагування та менеджмент
перекладацьких проектів
Фольклористика, міжкультурна комунікація,
іноземна мова
Прикладна лінгвістика (редакторськоперекладацька та експертна діяльність)

англійська, іспанська, німецька
англійська, німецька, французька
англійська, іспанська, німецька, французька

іспанська, німецька, французька

іспанська, французька, шведська
іспанська, німецька, французька
англійська
англійська
англійська
іспанська, німецька, французька
англійська, іспанська, німецька, французька
англійська, іспанська, німецька, французька
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IV. Правила прийому до Інституту післядипломної освіти Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
1. Прийом на навчання за освітнім ступенем магістра до Інституту
післядипломної освіти (далі у цьому розділі Інститут) здійснюється виключно
на умовах фінансування за кошти фізичних та юридичних осіб згідно з цими
Правилами прийому.
2. Перелік освітніх програм для прийому на навчання для здобуття
освітнього ступеня магістра визначений у Додатку 4.1.
3. Кількість осіб для зарахування на навчання за освітнім ступенем магістра
визначається ліцензованим обсягом відповідних спеціальностей у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка.
§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників
1.На навчання для здобуття ступеня магістра на освітні програми зазначені у
Додатку 4.1 приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра здобутого за
іншою спеціальністю або магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста здобутого за будь-якою спеціальністю.
При вступі на спеціальність 073 «Менеджмент» за освітньою програмою
«Бізнес-школа. МБА» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або
магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, а також які мають
досвід управлінської роботи не менше 2 років.
§ 2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Порядок роботи Приймальної комісії:
 понеділок, середа та п'ятниця – з 900 до 1700;
 вівторок та четвер – з 1100 до 1900;
 субота – з 900 до 1400.
2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання за освітнім ступенем магістра в Інституті
післядипломної освіти проводиться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Прийом документів
Проведення вступних
випробувань
Зарахування

І етап
05 червня – 24 липня

II етап
09 жовтня – 28 жовтня

25 липня – 09 серпня

30 жовтня – 13 листопада

не пізніше 10 серпня

не пізніше 14 листопада
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§ 3. Порядок прийому заяв і документів
1. Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра в Інституті
післядипломної освіти подають заяву в паперовій формі.
2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової
комісії Інституту післядипломної освіти. Факт подання кожної заяви в
паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії
в Єдиній базі в день прийняття заяви. Заява подається із зазначенням
спеціальності та освітньої програми.
3. Під час подання заяви вступник пред'являє особисто в оригіналі:
 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини
першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої статті
1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства");
 диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний
рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем
магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або
ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про
повну вищу освіту;
 сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для
професійних цілей, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою
(за наявності, див. Розділ III §4 пункт 8).
4. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватися довідка державного
підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатка
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
5. До заяви вступник додає:
 копії документів, зазначених у пункті 3 цього параграфа;
 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 згоду вступника на обробку персональних даних.
6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією
Інституту або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що
посвідчує особу та громадянство не підлягають засвідченню. Копії документів
без пред'явлення оригіналів не приймаються.
7. Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
здобутий освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень, поданого в паперовій
формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить
інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.
При цьому для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня
магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю,
середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ступенем
бакалавра має бути не нижчим за 60 балів. Оцінки з додатка до диплома, які
виставлені за 5-ти бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає
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65 балам, «4» відповідає 80 балам, «5» відповідає 95 балам. При використанні
інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія.
При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються,
незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік) усі
підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик (за винятком оцінки з
фізичного виховання, оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони виділені в
додатках до дипломів окремо). При обрахунку середнього бала включається
оцінка за державну атестацію (за 100-бальною шкалою); у випадку складання
вступником більш ніж одного виду державної атестації для розрахунку
середнього бала зараховуються оцінки з усіх видів державної атестації. У разі
відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній
бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для
такого типу документів.
8. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, яка здійснюється
відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних
закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання
Документа про освіту здійснюється Київським національним університетом
імені Тараса Шевченка до початку другого семестру першого року навчання
студента.
§ 4. Організація конкурсного відбору
1. Зарахування на навчання за освітнім ступенем магістра здійснюється на
конкурсній основі за окремим конкурсом із кожної освітньої програми.
2. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається її
конкурсною оцінкою, яка формується відповідно до вимог цього параграфа.
3. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань у
формі письмових іспитів, що проводить Інститут. Особи, які вступають на
навчання до Інституту, складають вступні випробування згідно з Додатком 4.2.
Додаткове вступне випробування складають особи, які вступають для
здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою
спеціальністю.
4. Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що
беруть участь у конкурсі, незалежно від того, в якому ВНЗ і коли було здобуто
вищу освіту за попереднім рівнем/ступенем.
5. Програми вступних іспитів з іноземних мов розробляються відповідними
кафедрами іноземних мов та затверджуються ректором Університету.
Програми фахових та додаткових вступних випробувань затверджуються
навчально-методичною комісією Інституту.
Програми вступних випробувань оприлюднюються на офіційній сторінці
Інституту не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.
104

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2017 році

6. Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та
оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав». У випадку, якщо
абітурієнт не склав додаткового вступного випробування, він втрачає право
брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю.
Додаткове вступне випробування має форму тесту. При цьому час,
відведений на додатковий іспит, не може перевищувати 90 хвилин.
7. Іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер та орієнтований на те,
що вступник має підтвердити володіння іноземною мовою на рівні не нижчому
за B1 відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. У
підсумку іспит оцінюється за двобальною шкалою: «склав/не склав».
Якщо вступник подав кілька заяв на різні освітні програми, то він складає
єдиний іспит з іноземної мови за графіком тієї освітньої програми, де цей іспит
проводиться раніше. Не допускається перескладання або повторне складання
іспиту з іноземної мови.
Абітурієнт для здобуття ступеня магістра може складати вступний іспит з
англійської, німецької, французької або іспанської мови.
Абітурієнт, який не склав іспит з іноземної мови, автоматично вибуває з
конкурсного відбору за всіма спеціальностями, на які він подав документи.
Іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо абітурієнт має один
із сертифікатів відповідного рівня з переліку, вказаного у розділі III §4 пункт 8
цих Правил прийому. При цьому
a. вступник має засвідчити оригінал сертифіката та надати копію
сертифіката до відбіркової комісії протягом терміну подання заяв на
вступ;
b. враховуються сертифікати, отримані не раніше ніж за два роки до
моменту подання вступником заяви на вступ (термін дії сертифіката – 2
роки);
c. рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає єдина
екзаменаційна комісія з іноземної мови до моменту першого за
розкладом іспиту з іноземної мови;
d. рішення про зарахування іспиту за сертифікатом оформляється
протоколом
засідання
єдиної
екзаменаційної
комісії
та
оприлюднюється на інформаційних стендах відбіркових комісій;
e. абітурієнт, якому відмовили у зарахуванні іспиту за сертифікатом, має
право складати єдиний іспит з іноземної мови.
8. Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному
випробуванні з фаху оцінюються за 100-бальною шкалою. Мінімальна
позитивна оцінка іспиту з фаху складає 60 балів. Особи, які набрали на
вступному випробуванні з фаху менше ніж 60 балів, позбавляються права
участі в конкурсі за цією освітньою програмою.
9. Під час складання вступних випробувань абітурієнтам забороняється
користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними
посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням
Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного
випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) його
відсторонюють від участі у випробуваннях, про що складається акт. На
105

Вступ до Інституту післядипломної освіти

екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує
причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї
виставляється оцінка, нижча за мінімальну кількість балів, визначену
Приймальною комісією та Правилами прийому для допуску до участі в
конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.
10. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань
оприлюднюється на інформаційному стенді відбіркової комісії та на вебсторінці Університету та Інституту не пізніше ніж за три дні до початку
прийому заяв та документів, передбаченого цим параграфом.
11. Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються
Апеляційною комісією Університету.
12. Конкурсний бал вступника, визначається оцінкою, отриманою на
фаховому вступному випробуванні.
§ 5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників.
1. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією з
Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному
стенді відбіркової комісії Інституту та на веб-сторінці Університету.
2. Рейтинговий список вступників впорядковується:
 за конкурсним балом від більшого до меншого;
 за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) від більшого до меншого.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника.
§ 6. Надання рекомендацій для зарахування
1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються
Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення
на інформаційному стенді відбіркової комісії та веб-сайті Університету та
Інституту. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються
такі дані:
 прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника.
2. Рішення щодо надання рекомендації для зарахування на навчання за
ступенем магістра приймається виключно за сформованим за конкурсними
оцінками рейтингом особи серед претендентів на здобуття ступеня магістра з
обраної освітньої програми.
3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії
та на офіційній веб-сторінці Університету.
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§ 7. Виконання вступниками умов до зарахування
1. Зарахування вступників до Інституту післядипломної освіти для навчання
за освітнім ступенем магістра не передбачає додаткових вимог, окрім
зазначених у § 3 цього розділу.
§ 8. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Договір між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною)
особою про надання освітніх послуг укладається після видання наказу про
зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з
дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи
скасовується. Оплата навчання здійснюється відповідно до укладеного
сторонами договору.
2. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти
фізичних або юридичних осіб відбувається виключно за сформованим за
конкурсними оцінками рейтингом особи серед претендентів на здобуття
ступеня магістра за обраною спеціальністю.
Додаток 4.1. Перелік спеціальностей, освітніх програм, за якими
оголошується прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня
магістра до Інституту післядипломної освіти Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Спеціальність
053 Психологія
081 Право
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
073 Менеджмент
242 Туризм
293 Міжнародне право
292 Міжнародні
економічні відносини
291 Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

Нормативні
терміни навчання

Форма
навчання

Практична психологія
Право

2 роки 6 місяців
2 роки 6 місяців

заочна
заочна

Управління фінансами

2 роки 6 місяців

заочна

2 роки
2 роки

денна
заочна

2 роки 6 місяців

заочна

2 роки 6 місяців

заочна

2 роки 6 місяців

заочна

Освітня програма

Бізнес-школа. МВА
Туристичний бізнес
Міжнародне право
Міжнародне приватне право
Міжнародні економічні
відносини
Міжнародний бізнес
Міжнародні комунікації

Додаток 4.2. Перелік вступних випробувань для вступників до
Інституту післядипломної освіти Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
1. Для здобуття освітнього ступеня магістра на базі
кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра:
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Спеціальність
053 Психологія
081 Право
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
073 Менеджмент
242 Туризм

Освітня програма
Практична психологія
Право
Управління фінансами
Бізнес-школа. МВА
Туристичний бізнес

293 Міжнародне право

Міжнародне право
Міжнародне приватне право

292 Міжнародні
економічні відносини

Міжнародні економічні
відносини
Міжнародний бізнес

291 Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та регіональні
студії

Форма
вступного
випробування
Тестування
Тестування
Тестування

Навчальні
дисципліни, з яких
проводиться
вступне
випробування
З фаху
З фаху
З фаху

Тестування
Тестування
Тестування

З фаху
З фаху
З іноземної мови
З фаху

Тестування

З іноземної мови
З фаху

Тестування

З іноземної мови
З фаху

Міжнародні комунікації

2. Для здобуття освітнього ступеня магістра на базі освітнього ступеня
бакалавра:
Спеціальність

Освітня програма

Форма
вступного
випробування
Тестування

053 Психологія

Практична психологія

081 Право

Право

072 Фінанси, банківська
справа та страхування

Управління фінансами

073 Менеджмент

Бізнес-школа. МВА

Тестування
Тестування
Тестування
Тестування
Тестування
Тестування
Тестування
Тестування
Тестування

Тестування
Тестування
Тестування
242 Туризм

Туристичний бізнес

293 Міжнародне право

Міжнародне право
Міжнародне приватне право

Тестування
Тестування
Тестування

Тестування
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Навчальні
дисципліни, з яких
проводиться
вступне
випробування
Додатковий іспит з
основ психології
З іноземної мови
З фаху
Додатковий іспит з
основ права
З іноземної мови
З фаху
Додатковий іспит з
основ економіки
З іноземної мови
З фаху
Додатковий іспит з
основ економіки (для
бакалаврів за іншою
спеціальністю)
З іноземної мови
З фаху
Додатковий іспит з
туризмознавства
З іноземної мови
З фаху
Додатковий іспит
«Зовнішня політика
та дипломатія
України»
З іноземної мови
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Тестування
Тестування
292 Міжнародні
економічні відносини

291 Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та регіональні
студії

Міжнародні економічні
відносини
Міжнародний бізнес

Тестування
Тестування
Тестування

Міжнародні комунікації
Тестування
Тестування
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З фаху
Додатковий іспит
«Зовнішня політика
та дипломатія
України»
З іноземної мови
З фаху
Додатковий іспит
«Зовнішня політика
та дипломатія
України»
З іноземної мови
З фаху

V. Правила прийому на навчання
іноземців та осіб без громадянства
1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет)
здійснюється згідно з Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом
Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва областей України з суміжними областями
Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки
Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року
№136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року
№ 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства",
наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №
1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та
осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25
листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і
науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати
вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими
навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів
державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного
замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:
 іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних
договорів України;
 закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням
закордонного українця.
3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до
Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних
(юридичних) осіб здійснюється:
 двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01
листопада і 01 березня відповідно) для здобуття освітніх ступенів
бакалавра, магістра;
 упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.
4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до
Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній
базі.
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5. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними
зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот
для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
6. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та
іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами,
приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань
Університету.
7. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і
статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до
Університету користуються такими ж правами на здобуття освіти, що й
громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України,
законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного
українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у
межах установлених квот для іноземців за результатами вступних випробувань
з предметів, передбачених Правилами прийому (Додаток 2.3 для вступників на
освітній ступінь бакалавра (магістра медичного спрямування), § 4 Розділу III
для вступників на освітній ступінь магістра)
8. Іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та
отримали повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста в Україні, мають право на вступ на освітній ступінь
бакалавра згідно з порядком, визначеним у Розділі II цих Правил прийому.
9. Іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та які
здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра в Україні,
мають право на вступ на освітній ступінь магістра згідно з порядком,
визначеним у Розділі III цих Правил прийому.
§ 1. Вимоги до рівня освіти
1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного
спрямування) на перший курс до Університету приймаються іноземні
громадяни та особи без громадянства, які приїхали до України та мають
іноземні документи про повну середню освіту.
2. На навчання для здобуття ступеня магістра на перший курс до
Університету приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які
приїхали до України та мають іноземні документи про освіту, що відповідає
освітньому ступеню бакалавра.
3. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які вступають до
Університету, повинні володіти українською, російською або англійською
мовою на рівні В1, в залежності від мови викладання на обраній освітній
програмі (спеціалізації). Перелік освітніх програм за освітнім ступенем
бакалавра (магістра медичного спрямування) з українською мовою навчання
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визначений Додатком 2.1; з російською або англійською мовою навчання –
Додатком 5.1. до цих Правил прийому.
Перелік освітніх програм за освітнім ступенем магістра з українською мовою
навчання визначений Додатком 3.1; з російською або англійською мовою
навчання – Додатком 5.2 до цих Правил прийому.
§ 2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Організація прийому на навчання в Університеті іноземців, осіб без
громадянства покладена на відбіркову комісію підготовчого відділення для
навчання іноземних громадян Університету.
2. Порядок роботи відбіркової комісії:
 з понеділка по четвер – з 9:00 до 18:00;
 у п’ятницю - з 9:00 до 17:00.
3. Оформлення і видача запрошень на навчання, прийом заяв і документів,
вступні випробування, поновлення, переведення та зарахування на навчання
вступників проводиться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Початок оформлення і видачі запрошень на з 15 травня 2017 року
навчання іноземних громадян
Початок прийому заяв і документів
з 03 липня 2017 року
Терміни прийому заяв і документів для 03 липня – 31 серпня 2017
поновлення, переведення з вищих навчальних року
закладів України та зарубіжних навчальних
закладів
Закінчення прийому заяв і документів
29 вересня 2017 року
Закінчення оформлення і видачі запрошень на 15 вересня 2017 року
навчання іноземних громадян
Терміни проведення Університетом вступних 05 липня – 10 жовтня 2017
випробувань
року
Зарахування рекомендованих на навчання за 17 липня – 14 жовтня 2017
державним замовленням
року
Зарахування вступників за кошти фізичних 17 липня – 01 листопада
(юридичних) осіб
2017 року
4. Запрошення на навчання видається Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка за попереднім зверненням іноземця з
наданням таких документів:
 копія першої сторінки національного паспорта іноземця, що
встановлює його особу, з перекладом на українську мову;
 копія документа про попередню освіту з одержаними з навчальних
дисциплін оцінками (балами) або академічна довідка (із зазначенням
номера та назви документа) з перекладом на українську мову;
 згода на обробку персональних даних.
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Документи надсилаються у відсканованому вигляді на електронну пошту
підготовчого відділення для навчання іноземних громадян pd@univ.kiev.ua.
§ 3. Порядок прийому заяв і документів
1. Документи від вступників-іноземців приймаються тільки в паперовій
формі.
2. Для вступу на навчання іноземні громадяни та особи без громадянства
подають та оформляють такі документи:
 заява про вступ;
 анкета;
 національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує
особу без громадянства з оформленою візою типу Д (04/12) для країн з
візовим порядком в’їзду, яка видається консульськими установами
України за кордоном на підставі запрошень на навчання, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України;
 бланк запрошення на навчання для оформлення візи;
 свідоцтво про народження;
 довідка Консульської установи України за кордоном про припинення
громадянства України іноземного громадянина із зазначенням
відповідного Указу Президента України подається в разі, якщо місце
народження іноземного громадянина значиться в Україні;
 документ про отриману освіту (з додатком);
 медичний документ (сертифікат) про стан здоров'я, завірений
офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець,
виданий не раніше, ніж за два місяці до від'їзду іноземця на навчання в
Україну;
 10 фотокарток розміром 3х4 см;
 згода на збір та обробку персональних даних;
 договір страхування відповідальності за відшкодування витрат,
пов'язаних з виконанням рішення про адміністративне видворення за
межі України (депортацію);
3. За наявності подаються копії і пред'являються оригінали таких документів:
 посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні, дозвіл на
імміграцію в Україну, дипломатична картка МЗС України або інший
документ про право перебування в Україні;
 довідка податкової служби про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків.
Усі документи, видані в зарубіжних країнах, мають бути перекладені на
українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу.
Оригінали паспорта, свідоцтва про народження, документа про освіту,
документа на проживання та довідки податкової служби перевіряються при
поданні документів. Медичні документи подаються в оригіналі.
Свідоцтво про народження, документи про освіту та медичний документ, що
оформлені за кордоном, мають бути засвідчені та легалізовані в установленому
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порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України. Від
легалізації цих документів звільняються громадяни країн-учасниць Конвенції
про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961
р.) з проставленням апостилю на них. Не потребують легалізації та апостилю
документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про правову допомогу та
правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ,
1993 р.).
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (освітніми
програмами), установленими законодавством, у терміни, визначені для
прийому документів, але не пізніше термінів, установлених у § 2 цих Правил
прийому, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування
вступників до зарахування.
4. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється
відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних
закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання
Документа з метою продовження навчання здійснюється Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка до початку другого
семестру першого року навчання його власника.
§ 4. Організація конкурсного відбору
1. Зарахування на навчання іноземців для здобуття вищої освіти на
відповідному рівні здійснюється за результатами вступних випробувань та на
підставі академічних прав на продовження навчання, що підтверджуються
документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, що дають
право для продовження навчання на відповідному рівні вищої освіти відповідно
до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
2. Для проведення вступних випробувань складається графік, який
затверджується головою Приймальної комісії (ректором). Відбіркова комісія
підготовчого відділення для навчання іноземних громадян повідомляє
вступника щодо розкладу вступних випробувань.
Проведення вступних випробувань за освітнім ступенем бакалавра
(магістра медичного спрямування)
1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного
спрямування) складається з двох етапів:
 вступного випробування з мови (української, або російської, або
англійської);
 співбесіди з фахової дисципліни.
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2. Для проведення випробування з української, російської або англійської
мови створюється предметна екзаменаційна комісія, склад якої затверджується
наказом ректора Університету.
Програми вступних випробувань з української, російської та англійської
мови, а також критерії оцінювання знань затверджуються головою
Приймальної комісії (ректором) Університету не пізніше ніж за 4 місяці до
початку вступних випробувань і публікуються на сайті підготовчого відділення
для навчання іноземних громадян (pd.univ.kiev.ua) та Приймальної комісії
(vstup.univ.kiev.ua).
3. До співбесіди з фаху вступник допускається в разі успішного складання
випробування з мови.
Для проведення співбесіди з фаху створюється комісія, склад якої
затверджується наказом ректора Університету.
Програми співбесід з фаху розробляються Вченими радами відповідних
факультетів / інститутів та затверджуються головою Приймальної комісії
(ректором) Університету не пізніше ніж за 4 місяці до початку вступних
випробувань і публікуються на веб-сторінці підготовчого відділення для
навчання іноземних громадян (pd.univ.kiev.ua) та Приймальної комісії
(vstup.univ.kiev.ua).
Проведення вступних випробувань за освітнім ступенем магістра
1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за
результатами вступних випробувань з:
 іноземної мови (української, або російської або англійської);
 фаху.
2. Для проведення вступного випробування з мови створюється фахова
атестаційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету.
Програми вступного випробування та критерії оцінювання з української,
російської та англійської мов розглядаються Вченими радами відповідно
Інституту філології та Інституту міжнародних відносин, затверджуються
головою Приймальної комісії (ректором) Університету не пізніше ніж за 4
місяці до початку вступних випробувань, та публікуються на сайті підготовчого
відділення для навчання іноземних громадян (pd.univ.kiev.ua) та Приймальної
комісії (vstup.univ.kiev.ua).
3. Для проведення випробування з фаху створюється фахова атестаційна
комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету.
Програми співбесід з фаху розглядаються Вченими радами відповідних
факультетів/інститутів та затверджуються головою Приймальної комісії
(ректором) Університету не пізніше ніж за 4 місяці до початку вступних
випробувань і публікуються на сайті підготовчого відділення для навчання
іноземних громадян (pd.univ.kiev.ua) та Приймальної комісії (vstup.univ.kiev.ua).
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§ 5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
1. Рейтингові списки вступників-іноземців формуються з Єдиної бази та
оприлюднюються на веб-сторінці Університету.
§ 6. Надання рекомендацій для зарахування
1. Списки вступників-іноземців, рекомендованих до зарахування за кожною
конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними
Єдиної бази і затверджуються рішенням Приймальної комісії у терміни,
визначені у § 2.
2. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за
державним замовленням Приймальна комісія ухвалює у терміни, визначені у
§ 2.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які зазначені в листах
Міністерства освіти і науки України щодо виділення квот прийому іноземців в
межах обсягу місць для навчання за рахунок державного бюджету,
зараховуються після надання підготовленого пакету документів, поданого до
відбіркової комісії підготовчого відділення для навчання іноземних громадян.
§ 7. Виконання вступниками умов до зарахування
1. Іноземні громадяни та особи без громадянства, рекомендовані на навчання
за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб, подають
документи, визначені § 3 цього Розділу (в тому числі документи щодо
оформлення реєстрації та визнання освітнього рівня іноземних документів про
освіту).
Дублікат особової справи передається на відповідний факультет / в інститут.
2. Договір на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб укладається
після видання наказу про зарахування.
3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями,
освітніми програмами), формуються дві особові справи, для чого вступникиіноземці надають відповідну кількість примірників документів для формування
особових справ.
4. Інформація про іноземних громадян, що були рекомендовані до
зарахування на навчання на місця державного замовлення, але в установлені § 3
цього Розділу терміни не подали до відбіркової комісії оригінали документів
(не виконали вимог для зарахування), подається до Міністерства освіти і науки
України після 1 листопада 2017 року.
§ 8. Наказ про зарахування
1. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня
бакалавра або магістра зараховуються до Університету на підставі наказів про
зарахування. Накази про зарахування на навчання видаються ректором
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Університету на підставі рішення Приймальної комісії та верифікуються в
Єдиній базі.
2. Накази про зарахування до складу студентів іноземних громадян та осіб
без громадянства, які вступили в межах виділених квот прийому іноземців для
навчання за рахунок державного бюджету, готуються підготовчим відділенням
для навчання іноземних громадян.
3. Іноземним громадянам та особам без громадянства, які зараховані на
навчання до Університету, за їх заявою надаються місця в гуртожитку (за
наявності вільних місць).
4. Порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання визначений
Додатком 5.3 цього Розділу.
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Додаток 5.1. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання
іноземними мовами, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на освітній ступінь бакалавра
(магістра медичного спрямування)
мова
навчання

Спеціальність

Галузь знань
Код

Назва

Код

Назва

російська

09

Біологія

091

Біологія

англійська

22

Охорона здоров’я

222

Медицина

російська

19

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія та
землеустрій

російська

20

Сфера обслуговування

242

Туризм

103

Науки про Землю

103

Науки про Землю

106

Географія

106

Географія

російська
російська
російська

10

Природничі науки

російська
російська
10

Природничі науки

103

Науки про Землю

російська

російська

21

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія та
землеустрій

російська

05

Соціальні та поведінкові
науки

051

Економіка

російська

05

051

Економіка

російська

07

072

Фінанси, банківська
справа та страхування

Соціальні та поведінкові
науки
Управління та
адміністрування

Освітня програма
Назва
Біологія (мова навчання російська) /
Биология
Медицина (мова навчання англійська) /
Medicine
Геодезія та землеустрій (мова навчання
російська) / Геодезия и
землеустройство
Туризм (мова навчання російська) /
Туризм
Гідрометеорологія (мова навчання
російська) / Гидрометеорология
Картографія (мова навчання російська)
/ Картография
Природнича географія (мова навчання
російська) / Естественная география
Економічна географія (мова навчання
російська) / Экономическая география
Геологія (мова навчання російська) /
Геология
Геологія (на основі ОКР молодшого
спеціаліста) (мова навчання російська)
/ Геология
Геоінформаційні системи і технології
(мова навчання російська) /
Геоинформационные системы и
технологии
Міжнародна економіка /
Международная экономика (мова
навчання російська)
Економіка підприємства / Экономика
предприятия (мова навчання російська)
Фінанси і кредит / Финансы и кредит
(мова навчання російська)
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Ліцензований
Нормативні
обсяг
терміни навчання
Денна Заочна Денна Заочна
15

-

4 роки

-

75

-

6 років

-

25

-

4 роки

-

20

-

4 роки

-

25

-

4 роки

-

25

-

4 роки

-

25

-

4 роки

-

25

-

4 роки

-

4 роки

-

3 роки

4 роки

40

Факультет /
інститут
ННЦ «Інститут
біології та
медицини»

Географічний
факультет

20

20

-

4 роки

-

20

-

4 роки

-

25

25

4 роки

5 років

50

50

4 роки

5 років

ННІ «Інститут
геології»

Економічний
факультет
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російська

05

Соціальні та поведінкові
науки

російська
03

08

Політологія

033

Філософія

034

Культурологія

081

Право

Гуманітарні науки

російська
російська

052

Право

російська
10

Природничі науки

105

Прикладна фізика та
наноматеріали

російська
російська

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна
інженерія

російська

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та
радіотехніка

російська

05

Соціальні та поведінкові
науки

054

Соціологія

українська

03

Гуманітарні науки

035.01

російська

03

Гуманітарні науки

035.01

російська

01

Освіта/Педагогіка

014.02

російська

01

Освіта/Педагогіка

014.02

англійська

03

Гуманітарні науки

035.04

російська

03

Гуманітарні науки

032

Філологія
(українська мова та
література)
Філологія
(українська мова та
література)
014.02 Середня освіта
(Мова і література (із
зазначенням мови))
014.02 Середня освіта
(Мова і література (із
зазначенням мови))
Філологія (германські
мови та літератури
(переклад включно))
Історія та археологія

Політологія (мова навчання російська) /
Политология
Філософія (мова навчання російська) /
Философия
Культурологія (мова навчання
російська) / Культурология
Право / Право (мова навчання
російська)
Прикладна фізика та наноелектроніка
(мова навчання російська) /
Прикладная физика и наноэлектроника
Медичні технології та аналіз даних
(мова навчання російська) /
Медицинские технологии и анализ
данных
Комп’ютерна інженерія (мова навчання
російська) / Компьютерная инженерия
Захист інформації в
інфокомунікаційних мережах (мова
навчання російська) / Защита
информации в
инфокоммуникационных сетях
Соціологія (мова навчання російська) /
Социология
Українська мова та переклад (для
іноземців) (мова навчання українська)
Російська мова та переклад (для
іноземців) (мова навчання російська) /
Русский язык и перевод
Російська мова та зарубіжна література
(мова навчання російська) / Русский
язык и зарубежная литература
Туркменська мова, російська мова
(мова навчання російська) /
Туркменский язык, русский язык
Англійська філологія і переклад (мова
навчання англійська) / English Studies
and Translation
Американістика та європейські студії
(мова навчання російська) /
Американистика и европейские студии
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10

10

4 роки

5 років

10

10

4 роки

5 років

10

-

4 роки

-

60

60

4 роки

5 років

10

-

4 роки

-

10

-

4 роки

-

10

-

4 роки

-

10

-

4 роки

-

15

-

4 роки

-

10

-

4 роки

-

10

-

4 роки

-

10

-

4 роки

-

10

-

4 роки

-

50

-

4 роки

-

20

-

4 роки

-

Філософський
факультет
Юридичний
факультет

Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних
систем

Факультет
соціології

Інститут
філології

Історичний
факультет
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російська

12

Інформаційні технології

121

російська

12

Інформаційні технології

122

російська

12

Інформаційні технології

122

російська

12

Інформаційні технології

125

російська

12

Інформаційні технології

125

російська

17

Електроніка та
телекомунікації

172

англійська

29

Міжнародні відносини

293

Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного
(мова навчання російська) / Инженерия
забезпечення
программного обеспечения
Комп’ютерні науки (мова навчання
Комп’ютерні науки
російська) / Компьютерные науки
Прикладні інформаційні системи (мова
Комп’ютерні науки
навчання російська) / Прикладные
информационные системы
Безпека інформаційних і
комунікаційних систем (мова навчання
Кібербезпека
російська) / Безопасность
информационных и
коммуникационных систем
Управління інформаційною безпекою
(мова навчання російська) /
Кібербезпека
Управление информационной
безопасностью
Мережеві та інтернет-технології (мова
Телекомунікації та
навчання російська) / Сетевые и
радіотехніка
интернет-технологии
Міжнародне право

Міжнародне право (мова навчання
англійська) / International Law

25

4 роки

25

4 роки

25

4 роки

25

4 роки

25

4 роки

25

4 роки

100

4 роки

Факультет
інформаційних
технологій

Інститут
міжнародних
відносин

Додаток 5.2. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання
іноземними мовами, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за освітнім ступенем магістра
мова
навчання

Галузь знань
Код

Назва

Спеціальність
Код

Назва

англійська
англійська

09

Біологія

091

Біологія

103

Науки про Землю

106

Географія

106

Географія

англійська
російська
російська
російська

10

Природничі науки

Освітня програма
Назва
Біохімія (мова навчання англійська) /
Biochemistry
Мікробіологія (мова навчання
англійська) / Microbiology
Ботаніка (мова навчання англійська) /
Botany
Картографія (мова навчання російська) /
Картография
Природнича географія (мова навчання
російська) / Естественная география
Політична географія та геополітика
(мова навчання російська) /
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Ліцензований
Нормативні
обсяг
терміни навчання
Денна Заочна Денна Заочна
1 рік 10
8
місяців
1 рік 10
8
місяців
1 рік 10
7
місяців
1 рік 10
25
місяців
1 рік 10
20
місяців
1 рік 10
20
місяців

Факультет /
інститут

ННЦ «Інститут
біології та
медицини»

Географічний
факультет
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російська

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

англійська
10

Природничі науки

106

Географія

англійська
англійська

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

російська
російська
російська
10

Природничі науки

103

Науки про Землю

російська
російська
російська
російська

21

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія і землеустрій

англійська

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

05

Соціальні та поведінкові
науки

051

Економіка

російська
07

англійська

05

Управління та
адміністрування

Соціальні та поведінкові

072

051

Фінанси, банківська
справа та страхування

Економіка

Политическая география и геополитика
Туризмознавство (мова навчання
російська) / Туризмоведение
Природнича географія (мова навчання
англійська) / Natural geography
Політична географія та геополітика
(мова навчання англійська) / Political
Geography and geopolitics
Туризм (мова навчання англійська) /
Tourism
Геологія (мова навчання російська) /
Геология
Гідрогеологія (мова навчання російська)
/ Гидрогеология
Геофізика (мова навчання російська) /
Геофизика
Геоінформатика (мова навчання
російська) / Геоинформатика
Геологія нафти і газу (мова навчання
російська) / Геология нефти и газа
Геохімія і мінералогія (мова навчання
російська) / Геохимия и минералогия
Геоінформаційні системи і технології
(мова навчання російська) /
Геоинформационные системы и
технологии
Економічна геологія (мова навчання
англійська) / Economic Geology
Міжнародна економіка (мова навчання
російська) / Международная экономика
Економіка підприємства (мова навчання
російська) / Экономика предприятия
Банківська справа (мова навчання
російська) / Банковское дело
Менеджмент державних фінансів (мова
навчання російська) / Менеджмент
государственных финансов
Корпоративні фінанси (мова навчання
російська) / Корпоративные финансы
Управління ризиками та страхування
(мова навчання російська) / Управление
рисками и страхование
Економіка (мова навчання англійська) /
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10

-

20

-

20

-

25

-

15

-

20

-

20

-

15

-

30

-

20

-

10

-

15

-

20

20

20

20

25

25

25

1 рік 10
місяців
1 рік 10
місяців
1 рік 10
місяців
1 рік 10
місяців
1 рік 10
місяців
1 рік 10
місяців
1 рік 10
місяців
1 рік 10
місяців
1 рік 10
місяців
1 рік 10
місяців
1 рік 10
місяців

-

-

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців
1 рік 9
місяців

25

1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців

25

25

1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців

25

25

1 рік 9
місяців

1 рік 9
місяців

20

1 рік 9

ННІ «Інститут
геології»

-

Економічний
факультет

Особливості прийому іноземних громадян
науки
російська

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

російська

05

Соціальні та поведінкові
науки

052

Політологія

28

Управління та
адміністрування

281

Публічне управління та
адміністрування

Інформаційні технології

122

російська
російська

англійська

12

Комп'ютерні науки

англійська

111

Математика

англійська
11

Математика та
статистика

англійська

112

Статистика

англійська

113

Прикладна математика

російська
10

Природничі науки

105

Прикладна фізика та
наноматеріали

російська

російська

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

російська

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та
радіотехніка

Economics
Філософія (мова навчання російська) /
Философия
Політологія (мова навчання російська) /
Политология
Державна служба (мова навчання
російська) / Государственная служба
Публічне управління та адміністрування
(мова навчання російська) /Публичное
управление и администрирование

10

10

10

10

10

10

10

10

Штучний інтелект (мова навчання
англійська) / Artificial Intelligence

20

-

Математика (мова навчання англійська)
/ Mathematics

10

Математична економіка та
економетрика (мова навчання
англійська) / Mathematical economics and
econometrics (Програма спільного
дипломування з Київською Школою
Економіки та Хьюстонським
Університетом, США)
Прикладна та теоретична статистика
(мова навчання англійська) / Applied and
theoretical statistics
Комп’ютерна механіка (мова навчання
англійська) / Computer mechanics
Прикладна фізика та наноелектроніка
(мова навчання російська) / Прикладная
физика и наноэлектроника
Медичні технології та аналіз даних
(мова навчання російська) /
Медицинские технологии и анализ
данных
Комп’ютерні системи та мережі (мова
навчання російська) / Компьютерные
системы и сети
Захист інформації в інфокомунікаційних
мережах (мова навчання російська) /
Защита информации в
122

місяців
1 рік 10 1 рік 10
місяців місяців
1 рік 10 1 рік 10
місяців місяців
Філософський
1 рік 10 1 рік 10
факультет
місяців місяців
2 роки
1 рік 10
5
місяців
місяців
Факультет
1 рік 9
комп’ютерних
місяців
наук та
кібернетики
Механіко1 рік 10
математичний
місяців
факультет

20

1 рік 9
місяців

10

1 рік 10
місяців

10

1 рік 10
місяців

Механікоматематичний
факультет
Механікоматематичний
факультет
Механікоматематичний
факультет

7

-

1 рік 10
місяців

-

7

-

1 рік 10
місяців

-

7

-

1 рік 10
місяців

-

7

-

1 рік 10
місяців

-

Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних
систем

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2017 році
англійська

10

Природничі науки

англійська

англійська

10

Природничі науки

англійська

англійська

16

Хімічна та біоінженерія

105

Прикладна фізика та
наноматеріали

102

Хімія

102

Хімія

105

Прикладна фізика та
наноматеріали

162

Біотехнологія та
біоінженерія

291

Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

292
англійська

29

Міжнародні відносини

293

англійська

06

Журналістика

061

Міжнародні економічні
відносини

Міжнародне право

Журналістика

инфокоммуникационных сетях
Прикладна фізика (мова навчання
англійська) / Applied Physics
Високі технології (хімія та
наноматеріали) (мова навчання
англійська) / High Technologies
(chemistry and nanomaterials);
Високі технології
(хемоінформатика)(мова навчання
англійська) / High Technologies
(chemoinformatics)
Високі технології (прикладна фізика та
наноматеріали)(мова навчання
англійська) /
High Technologies (applied physics and
nanomaterials)
Високі технології (біотехнологія)(мова
навчання англійська) /
High Technologies (biotechnologies)
Міжнародні комунікації та глобальні
медіа (мова навчання англійська) /
International communication and global
media
Східноєвропейські дослідження (мова
навчання англійська) / East European
studies
Міжнародний менеджмент та маркетинг
(мова навчання англійська) /
International management and marketing
Міжнародне підприємництво (мова
навчання англійська) / International
entrepreneurship
Міжнародний судовий процес (мова
навчання англійська) / International
litigation
Правове регулювання міжнародної
торгівлі (мова навчання англійська) /
International trade regulation
Європейське бізнесове право (мова
навчання англійська) / European business
law
Журналістика і соціальна комунікація
(мова навчання англійська) / Journalism
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20

-

1 рік 9
місяців

7

-

1 рік 10
місяців

-

Інститут високих
технологій

7

-

1 рік 10
місяців

-

Інститут високих
технологій

7

-

1 рік 10
місяців

-

Інститут високих
технологій

7

-

1 рік 10
місяців

-

Інститут високих
технологій

15

-

1 рік 5
місяців

-

15

-

1 рік 5
місяців

-

15

-

1 рік 5
місяців

-

15

-

1 рік 5
місяців

-

15

-

1 рік 5
місяців

-

15

-

1 рік 5
місяців

-

15

-

1 рік 5
місяців

-

10

-

1 рік 4
місяці

-

Інститут
міжнародних
відносин

Інститут
журналістики

Особливості прийому іноземних громадян
англійська

05

Соціальні та поведінкові
науки

054

українська

03

Гуманітарні науки

035. Філологія (українська
01 мова та література)

російська

03

Гуманітарні науки

Філологія (слов'янські
035.
мови та літератури
03
(переклад включно))

російська

03

Гуманітарні науки

Філологія (германські
035.
мови та літератури
04
(переклад включно))

англійська

03

Гуманітарні науки

Філологія (германські
035.
мови та літератури
04
(переклад включно))

англійська

03

Гуманітарні науки

Соціологія

Філологія (германські
035.
мови та літератури
04
(переклад включно))

03

Гуманітарні науки

Філологія (германські
035.
мови та літератури
04
(переклад включно))

французька 03

Гуманітарні науки

Філологія (романські
035.
мови та літератури
05
(переклад включно))

Іспанська

03

Гуманітарні науки

Італійська

03

Гуманітарні науки

російська

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

англійська

08

Право

081

Право

німецька

Філологія (романські
035.
мови та літератури
05
(переклад включно))
Філологія (романські
035.
мови та літератури
05
(переклад включно))

and social communication
Соціологія (мова навчання англійська) /
Sociology
Українська мова та література
(для іноземців) (мова навчання
українська)
Російська мова та
література
(для іноземців) (мова навчання
російська) / Русский язык и литература
Англійська та російська мови як
іноземні (мова навчання російська) /
Английский и русский язык как
иностранные
Англійська мова та література (мова
навчання англійська) /
English Language and Literature
Сучасна англомовна комунікація та
переклад – англійська мова і література
та дві західноєвропейські мови / English
Communication Studies and Translation –
English, Literature and two Western
European Languages (викладання
іноземними мовами)
Германська філологія і переклад
(німецька мова та англійська мова) /
Germanistik And Translation (викладання
іноземними мовами)
Франкофонні студії та переклад
(французька філологія, англійська мова)
/ Études Francophoneset Traduction
(викладання іноземними мовами)
Іспанська філологія, англійська мова та
переклад (викладання іноземними
мовами)
Італійська філологія, англійська мова та
переклад (викладання іноземними
мовами)
Всесвітня історія (мова навчання
російська) / Всемирная история
Україно – Європейські правничі студії
(Програма подвійного дипломування з
Університетом ім.Миколаса Ромеріса в
124

10

-

1 рік 10
місяців

-

10

-

1 рік 10
місяців

-

10

-

1 рік 10
місяців

-

10

-

1 рік 10
місяців

-

15

-

1 рік 10
місяців

-

40

-

1 рік 9
місяців

-

Факультет
соціології

Інститут
філології

20

-

1 рік 9
місяців

-

15

-

1 рік 9
місяців

-

15

-

1 рік 9
місяців

-

10

-

1 рік 9
місяців

-

20

-

1 рік 10
місяців

-

Історичний
факультет

60

-

1 рік 9
місяців

-

Юридичний
факультет

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2017 році

російська

12

Інформаційні технології

122

Комп'ютерні науки

російська

12

Інформаційні технології

122

Комп'ютерні науки

м.Вільнюс, Литва) / Підготовка
здійснюється за спеціалізаціями:
"Приватне право", "Право
інтелектуальної власності",
"Охороноздоровче право", "Правове
регулювання публічної адміністрації та
права людини" (мова навчання
англійська) / Ukrainian and European
Legal Studies
(DoubleDiplomaPrograminAssociationwith
theMykolasRomerisUniversity (Vilnius,
Lithuania) / Pursued with in the following
Specialties: “Private Law”, “Intellectual
Property Law”, “Public Health Protection
Law”, “Legal Regulation of Public
Administration and Human Rights”
Управління проектами (мова навчання
російська) / Управление проектами
Технології штучного інтелекту (мова
навчання російська) / Технологии
искусственного интеллекта

125

15

1 рік 10
місяців

15

1 рік 10
місяців

Факультет
інформаційних
технологій

Особливості прийому іноземних громадян

Додаток 5.3. Порядок оформлення дозволу на тимчасове
проживання (посвідки).
Для оформлення дозволу на тимчасове проживання (посвідки)іноземець
або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання
подають:
 Заяву (оформлюється в міграційному відділі *);
 Паспортний документ іноземця з візою типу “Д” (04/12), якщо інше
не передбачене міжнародними договорами України;
 Переклад українською мовою сторінки паспортного документа з
особистими даними, засвідчений нотаріально;
 Поліс медичного страхування;
 Договір страхування відповідальності за відшкодування витрат,
пов’язаних з виконанням рішення про видворення за межі України
(депортацію);
 Квитанції про сплату послуг ДМС та державного мита;*
 Шість (6) фотокарток іноземця розміром 3,5х4,5 сантиметри на
матовому папері (допускається подання фотокарток в головних
уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами,
релігійні переконання яких не дозволяють з’являтися перед
сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх
паспортних документах вони зображені в головних уборах);
 Копію виданої податковим органом України довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера (за наявності).
* кімната 98, вул. Васильківська, 36.
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VI. Загальні додатки
Додаток 6.1. Положення про Апеляційну комісію Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
1. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні
функції апеляційної комісії Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, яка здійснює свою роботу під час проведення вступних
випробувань Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
(далі - Апеляційна комісія), а також порядок подання та розгляду апеляцій.
2. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав осіб, які подали
заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання та проходили вступні
випробування у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка (далі – вступники) та розгляду їх апеляцій щодо результатів
вступних випробувань.
3. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується законодавством
України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, наказами ректора
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та іншими
актами, прийнятими відповідно до них.
2. Основні функції Апеляційної комісії
1. Прийняття та розгляд апеляцій вступників щодо результатів проведених
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних
випробувань.
2. Прийняття рішень за результатами розгляду апеляцій та доведення їх до
відома вступників, які подавали апеляції.
3. Аналіз та узагальнення досвіду роботи з питань розгляду апеляцій.
3. Відповідальність членів Апеляційної комісії
1. У разі неправомірного використання наданих прав члени Апеляційної
комісії несуть відповідальність, передбачену законодавством України, у тому
числі за розголошення конфіденційної інформації про вступників.
4. Організація діяльності Апеляційної комісії
1. Апеляційна комісія є підрозділом Приймальної комісії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
2. Склад та порядок роботи Апеляційної комісії затверджуються наказом
ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Склад Апеляційної комісії формується з урахуванням положень
законодавства України. До складу Апеляційної комісії не дозволяється
вводити осіб, діти яких вступають до Київського національного університету
імені Тараса Шевченка у поточному році.
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3. Головою Апеляційної комісії призначається проректор Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, який не є членом
предметних або фахових атестаційних комісій.
Голова Апеляційної комісії несе відповідальність за організацію роботи
Апеляційної комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд апеляційних заяв,
ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і
конфіденційної інформації.
4. Апеляційна комісія утворюється також у філії Оптико-механічного
коледжу у м. Ізюм Харківської обл. Головою апеляційної комісії
призначається один із заступників керівника цієї філії.
5. Документами про діяльність Апеляційної комісії є:
 апеляційні заяви;
 протоколи засідання Апеляційних комісій;
 книга обліку апеляцій.
Документи про діяльність Апеляційної комісії зберігаються у
відповідального секретаря (заступника відповідального секретаря)
Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Апеляційні заяви та протоколи засідань Апеляційних комісій
зберігаються протягом року.
6. Рішення Апеляційної комісії приймаються на її засіданнях. Засідання
проводяться окремо для кожної дисципліни ( спеціальності) у складі голови
комісії (заступника голови) та членів комісії з відповідної дисципліни
(спеціальності). Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні
не менше половини членів Апеляційної комісії з відповідної дисципліни
(спеціальності).
Рішення Апеляційної комісії приймається шляхом голосування і
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на
засіданні членів комісії. Рішення комісії фіксуються у книзі обліку апеляцій.
5 Порядок подання та розгляду апеляцій
1. Апеляція подається письмово у вигляді заяви у довільній формі на ім'я
відповідального секретаря Приймальної комісії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (далі – апеляційна заява).
Апеляційна заява подається до відбіркової комісії відповідного
факультету/інституту/коледжу вступником особисто в день оголошення
результату вступного випробування, а у випадку оголошення
(оприлюднення) результатів вступного випробування після закінчення
робочого дня Приймальної комісії, не пізніше 12.00 наступного робочого
дня.
Вступнику повідомляється дата, час та місце проведення засідання
Апеляційної комісії з розгляду його апеляційної заяви.
2. Предметом апеляції може бути тільки оцінка з вступних випробувань.
Не розглядаються апеляції, подані несвоєчасно або з порушенням процедури
подання.
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Апеляція на рішення Апеляційної комісії (повторна апеляція) не
приймається.
3. Апеляційна заява розглядається у день її подання або наступного
робочого дня у присутності вступника, а також голови (заступника голови)
предметної екзаменаційної комісії, голови (заступника голови) фахової
атестаційної комісії.
Якщо вступник не з'явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з
апеляції приймається на підставі розгляду його письмової роботи.
4. Апеляційною комісією встановлюється об'єктивність оцінювання
відповідей вступників та здійснюється перевірка правильності визначення
результату вступного випробування.
5. Під час розгляду апеляції членами Апеляційної комісії проводиться
співбесіда з вступником на підставі письмової роботи. Вступнику надаються
пояснення щодо допущених помилок.
Письмова робота, окрім членів Апеляційної та предметної екзаменаційної,
фахової атестаційної комісій, надається для перегляду тільки вступнику під
час проведення апеляції.
Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.
6. Зміст співбесіди, дата розгляду апеляції, результати апеляції та рішення
Апеляційної комісії реєструються у книзі обліку апеляцій.
7. За результатами розгляду апеляції може бути прийняте одне з таких
рішень:
 про задоволення апеляції та збільшення отриманих вступником
балів;
 про відмову у задоволенні апеляції та залишення незмінною
кількості отриманих вступником балів.
8. У разі прийняття Апеляційною комісією рішення про задоволення
апеляції та збільшення отриманих вступником балів, нова оцінка вноситься у
окрему відомість. У екзаменаційному (атестаційному) листі вступника
робиться спеціальна відмітка про зміну оцінки на підставі рішення
Апеляційної комісії.
Випадки зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами
предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок за
висновками апеляційної комісії засвідчуються підписом голови відповідної
комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням
Приймальної комісії.
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