УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В 2017 РОЦІ
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Відповідно до затверджених Умов прийому, кожен ВНЗ повинен розробити та затвердити Правила прийому до 15 грудня 2016 року й оприлюднити на власному веб-сайті.
У Правилах прийому, зокрема, має бути така інформація:
перелік спеціальностей та необхідні для вступу на них конкурсні предмети, з яких подається сертифікат ЗНО, складаються вступні іспити, творчі конкурси;
мінімальна кількість балів ЗНО для допуску до участі в конкурсі за кожною спеціальністю;
порядок обчислення конкурсного балу;
вагові коефіцієнти атестату, балів ЗНО, творчих конкурсів, вступних іспитів, підготовчих курсів, балу
за особливі успіхи (призерам олімпіад та Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор);
квоти для прийому за державним замовленням окремих категорій вступників;
перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Увага!
З 2017 року до конкурсного балу впроваджено нові коефіцієнти:
l регіональний: становить 1,0 для Києва, 1,01 – для Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, 1,03 – для Донецької та Луганської областей та переміщених вишів, 1,02 –
в інших випадках;
l галузевий: 1,03 для заяв з першими пріоритетами на інженернотехнічні та природничо-математичні спеціальності, які потребують
підтримки (повний перелік);
l сільський: 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули середню освіту в навчальних закладах на території сільських населених пунктів у
рік вступу.

ПРАВО ВСТУПУ НА БЮДЖЕТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ
Безоплатно здобувати вищу освіту мають право громадяни, які ВПЕРШЕ отримують освіту за кошти державного або місцевого бюджету.
Крім того, право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю мають громадяни, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що
підтверджується висновками МСЕК або які мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
В інших випадках у разі повторного вступу на бюджетній основі, вступнику необхідно відшкодувати
вартість попередньо здобутої освіти до бюджету.
Окремі категорії громадян мають право на спеціальні умови:
• щодо участі у конкурсному відборі під час вступу до вишів;
• на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
З повним їх переліком, а також з докладнішою інформацією стосовно вступної кампанії 2017 можна
ознайомитися в Умовах прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році (посилання)

ПОДАННЯ ЗАЯВИ
Кількість заяв, які можна подати на місця держзамовлення: 9 заяв на 4 спеціальності.
На контрактну форму кількість заяв НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ.
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ:
Цього року вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви виключно в електронній формі.
Електронна заява та усі необхідні документи подаються через особистий електронний кабінет на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua (!!! сайт працює тільки під час вступної кампанії).
У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ:
Можуть подавати ЛИШЕ вступники, які мають:
• спеціальні умови на участь у конкурсі;
• право на зарахування за квотами;
• розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті ЗНО.
Паперова заява подається особисто до приймальної комісії ВНЗ.

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ
ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВ

Під час реєстрації електронного кабінету вступник має зазначити такі дані:
• адресу електронної пошти, до якої має доступ;
• номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
• серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
• середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до
десятих частин бала.
• додатково вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та фотокартки (алгоритм за посиланням).
Увага! 2017 року для вступу до ВНЗ приймаються сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років.

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Реєстрація електронних кабінетів – з 29 червня до 25 липня (до 18.00)
Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур – до 11 липня
Початок прийому заяв та документів – 12 липня
Кінцевий термін прийому заяв та документів:
• для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих
конкурсів – 20 липня (до18.00);
• для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО – 26 липня (до 18.00);
• для осіб, що вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною формою навчання – 24
липня (до 18.00).
Проведення творчих конкурсів – з 17 до 26 липня включно;
Проведення вступних іспитів – з 21 до 26 липня включно;
Проведення співбесід – з 21 до 23 липня включно.
Фахові вступні випробування для осіб, що вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною формою навчання – з 25 липня до 31 липня.
Усі терміни щодо вступу до військових вищих навчальних закладів визначають Правилами прийому
до цих вишів.
• О
 прилюднення рейтингового списку – 1 серпня (до 12.00)
• Зарахування на бюджет – до 7 серпня (до 12.00)
• Зарахування на контракт – до 30 вересня

ВСТУП НА МАГІСТРАТУРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАВО»
2017 року вступ за спеціальністю 081 «Право» відбуватиметься виключно
за результатами єдиного фахового іспиту в форматі ЗНО. Зазначене випробування має такі складові:
• тест з права;
• тест загальної навчальної правничої компетентності;
• тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).
Вступник, який підтвердив свій рівень знання мови дійсним сертифікатом
тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ТИМЧАСОВО
ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ АР КРИМ
ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ
І ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АТО
З 19 червня до 30 вересня для вступників з зазначених територій діятимуть освітні центри «КримУкраїна» та «Донбас-Україна».
Центри «Крим-Україна» працюватимуть на базі 12 ВНЗ:
1. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
2. Запорізький національний університет
3. Чорноморський державний університет імені Петра Могили
4. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
5. Національний університет «Львівська політехніка»
6. Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
7. Херсонський державний університет
8. Херсонський національний технічний університет
9. Херсонська державна морська академія
10. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (Київ)
11. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
12. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Центри «Донбас-Україна» працюватимуть на базі переміщених ВНЗ, а також тих вишів Луганської та
Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації. Зазначені ВНЗ розміщені в містах:
Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман,
Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Суми, Слов’янськ, Харків, Торецьк.
Вступати до усіх згаданих вище ВНЗ через освітні центри можуть як особи, що мають український
документ про освіту та сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року, так і ті, хто НЕ має українського документу про освіту і НЕ проходив ЗНО.
Вступникам без українського атестату та сертифікатів ЗНО необхідно:
• скласти 2 іспити державної підсумкової атестації (українська мова та історія України) та 1 – вступний (визначає ВНЗ);
• отримати в загальноосвітньому навчальному закладі (закріпленому за освітнім центром) тимчасову довідку, яку протягом 3 місяців потрібно замінити на документ про освіту державного зразка.
Вступники з Криму та території проведення АТО, які мають український
атестат та позитивні результати ЗНО, можуть вступати до будь-якого вишу
України, зокрема, на місця державного замовлення.
Докладнішу інформацію про освітні центри
можна отримати за цим посиланням
mon.gov.ua/activity/education/dlya-zhiteliv-donbasu-i-krimu/

