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I. Загальні положення
1. Провадження освітньої діяльності в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка (далі – 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 до Київського національного університету імені
Тараса Шевченка у 2022 році (далі – Правила прийому) розроблені
Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (далі – Приймальна комісія) та затверджені ректором Київського
національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до Порядку
прийому на навчання для здобуття вищої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі
змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від
02 травня 2022 року № 400), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
03 травня 2022 року за № 487/37823.
3. Університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою
за освітніми ступенями, спеціальностями, освітніми програмами, формами
здобуття освіти відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, в тому
числі до Військового інституту Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, Інституту Управління державної охорони України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту
післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
4. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного
спрямування) на перший курс приймаються особи з повною загальною
середньою освітою. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра, можуть зараховуватись за державним замовленням на
перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму
або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності,
зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка
(Додаток 2.6).
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого
бакалавра можуть зараховуватись на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на
другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні місця в
межах ліцензійного обсягу. Перелік освітніх програм, за якими здійснюється
прийом, строки подання документів, порядок проведення конкурсного
відбору регулюється розділом II цих Правил прийому.
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На навчання для здобуття ступеня бакалавра з нормативним терміном
навчання 2 роки (заочна форма здобуття освіти) приймаються особи, які
здобули освітній ступінь бакалавра (та/або ступінь магістра, та/або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю. Перелік освітніх
програм, за якими здійснюється прийом, строки подання документів, порядок
проведення конкурсного відбору осіб регулюється розділом IV цих Правил
прийому.
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, строки
подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб
регулюється розділами III та IV цих Правил прийому.
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, строки подання документів, порядок проведення
конкурсного відбору визначаються додатком до цих Правил прийому.
7. Строки 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 і науки Міністерства оборони України.
8. Строки та порядок прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання й інші питання організації
прийому до Інституту Управління державної охорони України Київського
національного університету імені Тараса Шевченка визначаються додатком
до цих Правил прийому, який затверджується ректором Університету,
погоджується з начальником Управління державної охорони України.
9. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб,
місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія
населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з таких територій
після 01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та
державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка
про повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про
освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку
прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово
окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей,
території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за
№ 505/36127 (далі – наказ № 271).
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10. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює
прийом студентів на старші курси в 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 Порядку поновлення та переведення здобувачів вищої
освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка. Перевищення ліцензованого обсягу
допускається лише в разі поновлення осіб, які повертаються після
академічної відпустки.
11. Організацію прийому вступників до Університету здійснює
Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, який є її головою.
12. Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому
на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та цих Правил прийому.
13. Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішуються
Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії
оприлюднюються на офіційному вебсайті vstup.knu.ua.
14. Рішення Приймальної комісії, ухвалені в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу ректором Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та/або виконання
процедур вступної кампанії.
15. Діяльність Приймальної комісії регламентується Положенням про
Приймальну комісію Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, затвердженим Вченою радою Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
16. Іногородні студенти денної форми навчання за поданнями факультетів
та інститутів забезпечуються проживанням у гуртожитку за наявності
вільних місць.
17. Усі особи, які здобувають вищу освіту в Університеті, мають рівні
права та обов’язки.
18. Прийом на навчання до Університету здійснюється на конкурсній
основі незалежно від джерел фінансування навчання.
19. Особи, які навчаються в закладах вищої освіти, мають право на
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох
закладах вищої освіти.
20. Не допускається одночасне навчання за двома чи більше
спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями, освітніми
програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти
державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання галузей знань,
спеціальностей, спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній
програмі, або здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або
освітньо-кваліфікаційного
рівня
молодшого
спеціаліста,
освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
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молодшого бакалавра, яке вважається одночасним здобуттям ступенів
бакалавра та магістра.
§ 1. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення
прийому
до
Київського
національного
університету
імені Тараса Шевченка
1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми
освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена,
представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного
засобу масової інформації).
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і
науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою
Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано
Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання
Приймальної комісії своїх спостерігачів.
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
(максимальний) 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 офіційному вебсайті 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
проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному
вебсайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на
зарахування за квотами, права на спеціальні умови участі у конкурсному
відборі або на спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним
замовленням), про участь в учнівських олімпіадах, про проходження
зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного
фахового вступного випробування є підставою для скасування наказу про
зарахування в частині, що стосується цього вступника.
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що
фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та
ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та
8
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зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними
системами на підставі даних Єдиної державної електронної бази з питань
освіти (далі – ЄДЕБО) через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою:
vstup.edbo.gov.ua, а також інформаційними системами (відповідно до
договорів, укладених з власниками (розпорядниками) таких систем з
технічним адміністратором ЄДЕБО).
§ 2. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
• за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
• за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору,
зокрема за кошти ґрантів, які отримав 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.
3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного
або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за
певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для
безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах
вищої освіти 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. Ця вимога не застосовується до учасників
бойових дій та прийому на навчання курсантів до вищих військових
навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами
навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.
4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за
другою спеціальністю в державних та комунальних закладах вищої освіти:
• 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;
• якщо вони вступають на навчання до вищих військових навчальних
закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання,
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
• якщо вони мають направлення на навчання, видане державним
(регіональним) замовником відповідно до законодавства.
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5. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які
постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які
потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти
нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного
бюджету.
§ 3. Зарахування вступників та наказ про зарахування
1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, після ухвалення
Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування
відповідно до строку, визначеного § 2 відповідного розділу цих Правил
прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування, визначені
§ 7 відповідного розділу цих Правил прийому.
2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування
розміщується на вебсайті Університету, а також відображається у кабінеті
вступника в ЄДЕБО (за наявності).
3. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в
установлені строки, визначені у § 2 відповідного розділу цих Правил
прийому, не виконали вимог для зарахування, втрачають право на
зарахування (переведення) в поточному році на навчання за державним
замовленням.
4. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету
на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на
навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на
офіційному вебсайті Приймальної комісії у вигляді списку зарахованих у
строки, встановлені у § 2 відповідного розділу цих Правил прийому.
5. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване Приймальною комісією в разі виявлення порушень з боку
вступника, передбачених п. 5 § 1 цього розділу Правил прийому.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ
про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до
Університету за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам
повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після
подання заяви про відрахування.
6. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом
10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується
в частині, що стосується цієї особи.
7. На звільнене(-і) в порядку, передбаченому в пунктах 5, 6 цього
параграфа місце(-я), може проводитися додатковий конкурсний відбір (за
погодженням з державним замовником) з числа осіб, які брали участь у
конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному
відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяви на
цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі в конкурсі. У разі
відсутності таких претендентів, на звільнені місця дозволено зараховувати
осіб з конкурсних пропозицій Університету, за умови збігу вступних
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випробувань, шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу
конкурсну пропозицію.
Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним замовленням для
здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі
повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) та
вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями
081 «Право» та 293 «Міжнародне право», виключаються з конкурсів на інші
місця за кошти фізичних або юридичних осіб, крім випадків подання
вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця
державного замовлення, передбачених § 7 відповідного розділу цих Правил
прийому.
8. Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між
Університетом та вступником (для неповнолітніх вступників – за участі
батьків або законних представників) є підставою для видання наказу про
зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без
особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути
виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде
укладено впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання, то
цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.
§ 4. Особливості вступу на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
1. Рішення щодо участі вступника в 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, ухвалюється за заявою вступника або його законних
представників (у випадку, якщо вступник є неповнолітнім), яка подається до
Приймальної комісії в термін, встановлений у § 2 відповідного розділу цих
Правил прийому, 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.
У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку
навчання укладається договір між Університетом та фізичною (юридичною)
особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи,
беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від
укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ
скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання
здійснюється згідно з договором між Університетом та фізичною
(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для
іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
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3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається
§ 8 відповідного розділу цих Правил прийому.
4. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за
кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним
замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у п. 4 § 2 цього розділу.
§ 5. Особливості проведення вступних випробувань, що проводить
Університет
1. Особливості конкурсного відбору вступників, у тому числі процедури
проведення Університетом індивідуальних усних співбесід, вступних іспитів,
творчих конкурсів (далі у цьому параграфі – вступних випробувань)
визначається § 4 відповідного розділу цих Правил прийому.
2. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань
оприлюднюється на інформаційних стендах відбіркових комісій та на
вебсторінці Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку
прийому заяв та документів.
3. 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
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.
4. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням
Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений
розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого
цими Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники
можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з
дозволу Приймальної комісії в межах встановлених термінів і розкладу
проведення вступних випробувань.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
5. Апеляції на результати вступних випробувань, які проводить
Університет, розглядаються Апеляційною комісією Університету, яка діє
згідно з Положенням про Апеляційну комісію Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, затвердженим Вченою радою
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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6. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть
бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на
іншу конкурсну пропозицію в Університеті.
7. Програми фахових іспитів, творчих конкурсів та інших вступних
випробувань, які включають і порядок оцінювання результатів фахових
іспитів затверджує голова Приймальної комісії Університету не пізніше
15 травня.
Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, затверджуються
головою Приймальної комісії Університету та оприлюднюються на вебсайті
закладів освіти не пізніше 1 червня.
§ 6. Вимоги до мотиваційного листа
1. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі
інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню
програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення
у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до
якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в
електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі
інформацію.
Мотиваційний лист повинен відповідати таким формальним вимогам:
• чіткість структури листа і формулювання думок (кожен абзац
присвячений одному факту чи події, містить одну тезу та аргументацію
щодо неї);
• відповідність мовним нормам (орфографічним, граматичним,
мовностилістичним, пунктуаційним);
• обсяг листа – не менш як 200 і не більш як 600 слів. Лист має бути
сформований у форматі .pdf або .jpeg (написаний у текстовому
редакторі, кегль від 9 до 14, міжрядковий інтервал від 1 до 2).
Структура мотиваційного листа:
• вступ: звертання та стисла інформація про себе;
• основна частина: мета вступу на освітню програму (спеціальність,
факультет/інститут) і відповідні очікування; опис зацікавленості
професією, кар’єрних планів, особистого розвитку та аргументів, якими
вступник/вступниця керувався/керувалася, обираючи освітню програму
(спеціальність, факультет/інститут), зокрема можуть бути вказані вже
отримані знання чи навички, інші здобутки (участь у проектах,
олімпіадах тощо), які будуть корисними для навчання за фахом;
• висновки: мотиваційний лист має завершуватися підсумком (два-три
речення), який вказує на впевненість вступника/вступниці у
правильному виборі освітньої програми.
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II. Правила прийому до Київського національного університету
імені Тараса Шевченка на навчання для здобуття освітнього ступеня
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, які здобули повну загальну середню освіту.
Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього
ступеня бакалавра визначено в Додатку 2.1 Перелік спеціальностей для
прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра медичного
спрямування визначено в Додатку 2.2.
2. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого
бакалавра можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс
за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або
споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності,
зазначені в Переліку спеціальностей (Додаток 2.3), яким надається особлива
підтримка (Додаток 2.6).
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого
бакалавра можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб
на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші
курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензовані місця на
спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей (Додаток 2.3).
§ 2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Порядок роботи Приймальної комісії:
понеділок – п’ятниця з 900 до 1700
08 серпня, 23 серпня, 02 вересня з 900 до 1800
2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та
зарахування на навчання на перший курс на основі повної загальної
середньої освіти:
Етапи вступної кампанії

Реєстрація для участі у творчих конкурсах1

01 травня – 30 червня

Див. Додаток 2.8 Регламент проведення творчого конкурсу Київським національним університетом імені
Тараса Шевченка під час вступу на спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
1
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Початок реєстрації електронних кабінетів
вступників,
завантаження
необхідних
документів
Проведення Університетом творчих конкурсів
Прийом заяв для участі в конкурсному відборі
від вступників, які вступають за результатами
індивідуальної усної співбесіди, творчих
конкурсів2
Прийом заяв від вступників, які вступають за
результатами національного мультипредметного
теста, а також творчих конкурсів, які були
складені з 01 по 18 липня
Проведення Університетом індивідуальних
усних співбесід
Додаткова сесія творчих конкурсів для
вступників, які вступають на місця за кошти
фізичних (юридичних) осіб
Оприлюднення
списку
вступників,
рекомендованих
до
зарахування
за
результатами
позитивної
оцінки
індивідуальної усної співбесіди
Закінчення терміну виконання вимог до
зарахування за державним замовленням для
вступників, рекомендованих до зарахування за
результатами індивідуальної усної співбесіди
Зарахування вступників, рекомендованих до
зарахування за результатами індивідуальної
усної співбесіди за державним замовленням
Оприлюднення
рейтингового
списку
вступників із зазначенням рекомендованих до
зарахування на навчання за державним
замовленням
Виконання вимог для зарахування на навчання
за державним замовленням3
Зарахування вступників на навчання за
державним замовленням
Надання рекомендацій до зарахування та
оприлюднення списку рекомендованих для
вступників, які вступають на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб

2
3

Див. пункт 1 § 4.1.1 розділу ІІ.
Див. §7 розділу ІІ.
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01 липня
01 липня – 18 липня
29 липня –
08 серпня (до 1800)
29 липня –
23 серпня (до 1800)
09 серпня – 16 серпня
09 серпня – 16 серпня

17 серпня до 1200

20 серпня до 1000

22 серпня до 1500

не пізніше 29 серпня
29 серпня –
02 вересня (до 1800)
05 вересня
І етап – 02 вересня (1800)
ІІ етап – 07 вересня
ІІІ етап – 09 вересня
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І етап – 06 вересня (до 1700)
Виконання вимог для зарахування на навчання
ІІ етап – 08 вересня (до 1700)
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
ІІІ етап – 12 вересня (до 1700)
І етап – 07 вересня
Зарахування вступників на навчання за кошти
ІІ етап – 09 вересня
фізичних та/або юридичних осіб
ІІІ етап – 13 вересня
Переведення на вакантні місця державного
замовлення осіб, які зараховані на навчання за до 19 вересня
кошти фізичних та/або юридичних осіб
3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний
відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на перший курс (зі
скороченим терміном навчання), на другий (третій) курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь
фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для
здобуття освітнього ступеня бакалавра:
Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів
вступників, завантаження необхідних документів
Прийом заяв від вступників для участі в
конкурсному відборі
Проведення Університетом індивідуальних усних
співбесід
Оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування
на навчання за державним замовленням
Виконання вимог для зарахування на навчання за
державним замовленням4
Зарахування вступників на навчання за
державним замовленням
Надання рекомендацій до зарахування та
оприлюднення списку рекомендованих для
вступників, які вступають на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб
Виконання вимог для зарахування на навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб
Зарахування вступників на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок
цільових державних кредитів

4

Див. §7 розділу ІІ.
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01 липня
29 липня –
23 серпня (до 1800)
09 серпня – 16 серпня
Не пізніше 02 вересня
07 вересня (до 1800)
09 вересня
07 вересня (1800)
12 вересня
13 вересня
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§ 3. Порядок прийому заяв і документів
1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та
заочною формами здобуття освіти подають заяви в електронній формі, крім
визначених нижче у цьому пункті випадків.
Заяви у паперовій формі подають вступники лише в таких випадках:
• для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою
(у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО
2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту)
відповідно до цих Правил прийому;
• для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за
бюджетні кошти відповідно до цих Правил прийому;
• за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище,
ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать,
громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту
освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного
тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього
незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного
оцінювання;
• у разі подання іноземного документа про освіту;
• у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
• у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
• у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати
заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено
довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.
Вступники, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть подавати
заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що
підтверджують право на вступ за індивідуальною усною співбесідою, які
мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил
прийому.
Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної
співбесіди з конкурсних предметів в Університеті та/або квотою-1 (за умови
наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в
електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що
підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному
відборі до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.
Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у
фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на
небюджетні конкурсні пропозиції.
2. Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на навчання на
перший курс (зі скороченим терміном навчання), на другий (третій) курс
(з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для участі в конкурсному
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відборі подають заяви в електронній формі в строки, визначені § 2, крім
випадків, зазначених у пункті 1 цього параграфа.
3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією
в порядку, визначеному законодавством.
4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної
комісії. Відомості кожної заяви в паперовій формі реєструє уповноважена
особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням
спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та
форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції
вступники обов’язково зазначають один із таких варіантів:
• «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або
регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за
цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого
бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
• «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники
претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в
межах вступної кампанії на місця державного замовлення, у заявах
зазначають:
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в
межах вступної кампанії на місця державного або регіонального
замовлення».
Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного
спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого
бакалавра, що претендують на місця державного замовлення за денною чи
заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її
пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу
пріоритетність.
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти
вступники подають окремі заяви.
6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто
оригінали таких документів:
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• документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус»;
• військово-облікового документа (для військовозобов’язаних –
військового
квитка
або
тимчасового
посвідчення
військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку
до призовних дільниць);
• документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо
інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній
базі з питань освіти;
• документів, які підтверджують право вступника на зарахування за
індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за
результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою2 на основі повної загальної середньої освіти.
7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
• копії документів, зазначених у пункті 6 цього параграфа;
• 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
• згоду вступника на обробку персональних даних;
• папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).
8. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військовооблікового документа засвідчує за оригіналами Приймальна (відбіркова)
комісія Університету. Копії документів без пред’явлення оригіналів не
приймаються.
9. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка
державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без
подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.
10. Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв
скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву,
зареєстровану та допущену до конкурсу в закладах вищої освіти, без права
подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.
§ 4. Організація конкурсного відбору
§ 4.1. Організація конкурсного відбору вступників на перший курс
на основі повної загальної 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 у формі національного
мультипредметного тесту (НМТ) або за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 років, творчих конкурсів,
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індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів у
передбачених цими Правилами прийому випадках.
Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на освітню
програму «Урядування у сфері національної безпеки» спеціальності
256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами
діяльності)» за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється за
результатами розгляду мотиваційних листів.
2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра
медичного спрямування), зараховуються:
бали національного мультипредметного тесту з української мови
(перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій
предмет);
або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох
конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами
прийому в один з цих років для відповідних спеціальності (спеціалізації,
предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування;
або тільки творчого конкурсу з спеціальностей, для яких він
проводиться.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з
української мови та літератури/української мови, математики та/або історії
України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних
предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів
національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного
оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.
У передбачених цими Правилами прийому випадках, результати
індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість
національного мультипредметного тесту.
3. Для вступу на освітні програми на перший курс зараховуються бали
національного мультипредметного тесту (творчих конкурсів, індивідуальної
усної співбесіди), визначених Додатком 2.4 до цих Правил прийому або
сертифікатів ЗНО 2019-2021, визначених Додатками 2.4 Правил прийому.
Крім цього, Додатком 2.4 визначається мінімальна кількість балів із
загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в
конкурсному відборі.
4. Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються
відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних
предметів (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти
і науки України від 26 червня 2018 року № 696 (частина «Українська мова»),
до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з
історії України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018
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року № 696 (розділи 20–32: 1914 рік – початок ХХІ століття), математики
(відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019
року № 1513).
§ 4.1.1. Зарахування за співбесідою
1. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної
співбесіди або творчого конкурсу та в разі позитивної оцінки
рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на
основі повної загальної середньої освіти до Київського національного
університету імені Тараса Шевченка особи, зазначені в пунктах 1, 2, 3
Додатка 2.5 до цих Правил прийому.
2. Індивідуальна усна співбесіда складається за програмою НМТ з трьох
предметів або творчого конкурсу.
3. Університет оприлюднює списки вступників, рекомендованих до
зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди, у строки,
зазначені в § 2 цього розділу. Якщо такі особи рекомендовані до зарахування
на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони зараховуються на
місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено:
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в
межах вступної кампанії на місця державного або регіонального
замовлення»). Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати
вимоги до зарахування на місця державного замовлення у строки, зазначені в
§ 2 цього розділу, а також подати письмову заяву про виключення заяв на
інші місця державного замовлення.
§ 4.1.2. Зарахування за квотою-1
1. Квота-1 встановлюється Університетом у межах десяти відсотків (але не
менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного
замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями і
оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу
державного замовлення.
2. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця
державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую
на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії
на місця державного або регіонального замовлення») особи, зазначені в
пункті 5 Додатка 2.5 до цих Правил прийому.
3. Якщо особи, зазначені у пунктах 4, 6, 7 Додатка 2.5 до цих Правил
прийому, допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану
конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах
квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві
зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти
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фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення»).
§ 4.1.3. Проведення вступних випробувань
1. Вступні випробування проходять у формі індивідуальної усної
співбесіди замість національного мультипредметного тесту (НМТ) з трьох
конкурсних предметів, визначених Додатком 2.4 для відповідної освітньої
програми.
2. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної
співбесіди замість НМТ особи, зазначені в пунктах 4, 6, 7 Додатка 2.5 до цих
Правил прийому.
Особи, зазначені в пунктах 4, 6, 7 Додатка 2.5, мають право на участь у
конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість
НМТ або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких
комбінаціях за їх вибором), НМТ.
3. Особи, зазначені в пункті 8 Додатка 2.5, можуть проходити вступні
випробування у формі індивідуальної усної співбесіди. Такі особи беруть
участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної
співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будьяких комбінаціях за їх вибором).
4. Особи, зазначені в пункті 19 Додатка 2.5, можуть проходити вступні
випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість НМТ. Такі
особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної
усної співбесіди або НМТ.
5. Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, творчі
конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа,
що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника
на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з
фотокарткою.
6. Результати індивідуальної усної співбесіди з одного, двох або трьох
предметів (складових) та творчих конкурсів для вступників на основі повної
загальної середньої освіти оцінюються за кожний предмет (складову) за
шкалою від 100 до 200 балів (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення
про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Відомості про результати
вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису
про вступника в ЄДЕБО.
Порядок проведення творчих конкурсів визначається Регламентом
проведення творчого конкурсу (Додаток 2.8).
Програми творчих конкурсів оприлюднюються на вебсторінці Навчальнонаукового інституту журналістики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка: http://journ.knu.ua/.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється за шкалою 100-200 (з кроком в
один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку досягнень
вступника («незадовільно»).
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7. Результати індивідуальної усної співбесіди з одного, двох або трьох
предметів (складових) зараховуються для участі в конкурсному відборі на всі
конкурсні пропозиції, на які вступник подав заяви в Університеті.
§ 4.1.4. Розрахунок конкурсного бала
1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсних балів вступників.
Конкурсний бал (КБ) вступника розраховується за формулою:
КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + ОУ
або
КБ = ТК,
де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця
переведення тестових балів з української мови, математики, історії України
національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в
Додатку 2.7 Правил прийому;
ТК – оцінка творчого конкурсу;
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету
за шкалою від 0 до 10 балів під час вступу на спеціальності (спеціалізації),
зазначені в Додатку 2.6. Якщо конкурсний бал вступника при цьому
перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 визначені Додатком 2.4 до цих
Правил прийому для кожної освітньої програми, з якої проводиться набір на
навчання.
2. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра
медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти
допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та
можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності
конкурсного бала не менше ніж 125,000. Обмеження щодо переведення на
вакантні місця державного замовлення не застосовується до осіб, зазначених
у пунктах 9-13 Додатка 2.5 Правил прийому.
3. Конкурсний бал для вступу на спеціальності галузей знань 08 «Право»,
28 «Публічне управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини»
не може бути менше ніж 140 балів.
4. Порядок атестації випускників підготовчого відділення Київського
національного університету імені Тараса Шевченка визначається
Додатком 2.9 до цих Правил прийому.
5. Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки
України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за
поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по
200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
6. Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий коефіцієнт (ГК)
шляхом його множення на їхній добуток, причому:
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ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на
спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені у
Додатку 2.6, та 1,00 в інших випадках;
Якщо після домноження на коефіцієнт конкурсний бал перевищує 200, то
він встановлюється таким, що дорівнює 200.
§ 4.2. Організація конкурсного відбору вступників на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього
ступеня молодшого бакалавра
1. Для конкурсного відбору для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного
рівня
молодшого
спеціаліста,
освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра зараховуються бали:
• на
місця
державного
замовлення
–
національного
мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього
незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та
літератури/української мови (перший предмет) та національного
мультипредметного тесту з математики, або зовнішнього
незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий
предмет);
• на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – національного
мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього
незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та
літератури/української мови (перший предмет) та одного предмету
національного
мультипредметного
тесту
або
зовнішнього
незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий
предмет).
Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується
прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра для осіб, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньопрофесійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь
молодшого бакалавра зазначений в Додатку 2.3 до цих Правил прийому.
2. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної
співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на
навчання для здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти
державного бюджету (за державним замовленням) (крім випадку, якщо в
заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за
кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення») на спеціальності, визначені в Додатку 2.3,
особи, зазначені в пунктах 1, 2, 3 Додатка 2.5 цих Правил прийому.
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3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної
співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі
отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений
Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному
відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної
середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього
ступеня молодшого бакалавра особи, зазначені в пунктах 4, 6, 7 Додатка 2.5
до цих Правил прийому.
Особи, зазначені у пунктах 4, 6, 7 Додатка 2.5, мають право на участь у
конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або
зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких
комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту
2022 року.
Особи, зазначені у пункті 8 Додатка 2.5, беруть участь у конкурсному
відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього
незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх
вибором).
4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного
рівня
молодшого
спеціаліста,
освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра конкурсний бал (КБ) вступника розраховується за
формулою:
КБ = 0,5×П1 + 0,5×П2,
де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів.
§ 5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій
послідовності:
• вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної
оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця
державного або регіонального замовлення (на основі повної загальної
середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
• вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на
основі повної загальної середньої освіти);
• вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами
позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на
місця державного замовлення, впорядковуються за алфавітом.
3. У межах інших зазначених в пункті 1 цього параграфа категорій
рейтинговий список вступників впорядковується:
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• за конкурсним балом від більшого до меншого;
• за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
• за результатами розгляду мотиваційних листів.
При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників
використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця
державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях –
результати розгляду мотиваційних листів.
Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти
фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для
впорядкування вступників використовуються результати розгляду
мотиваційних листів.
Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без
присвоєння їм конкурсних балів.
4. Рейтингові списки (зокрема поточні) формуються Приймальною
комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються в повному обсязі на відповідній
сторінці Університету шляхом надання посилання на відповідну сторінку у
відповідній інформаційній системі,
яка здійснює інформування
громадськості на підставі даних ЄДЕБО.
§ 6. Надання рекомендацій до зарахування
1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти
державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною
пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО,
перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей і
затверджуються рішенням Приймальної комісії у строки, визначені у § 2
цього розділу.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі
самі дані, як і в рейтинговому списку вступників, відповідно до § 5 цього
розділу.
2. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників для
здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування)
на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття
освіти), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня
молодшого бакалавра формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів,
пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з
урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму
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.
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§ 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 строку, визначеного в § 2 цього розділу,
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного
замовлення, а саме подати особисто до Приймальної (відбіркової) комісії:
• копії документів, зазначені в п.7 § 3 (для вступників, що подали
електронну заяву на участь у конкурсному відборі);
• реєстраційний
номер
облікової
картки
платника
податків
(ідентифікаційний код),
а також укласти договір про навчання між Університетом та вступником (для
неповнолітніх вступників – за участі батьків або законних представників)
відповідно до п.8 § 3 розділу І.
Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані
підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.
Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в
установлені строки, визначені § 2 цього розділу, не виконали вимог для
зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному
році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.
2. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може
здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих
копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного
підпису вступника, на електронну адресу відбіркової комісії відповідного
факультету/інституту, для зарахування на який рекомендовано вступника, в
строки, визначені § 2 цього розділу. Якщо впродовж двадцяти календарних
днів після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали
документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про
зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.
3. Особи, що беруть участь у конкурсному відборі на здобуття вищої
освіти 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 на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб, а
саме подати оригінали та копії документів, зазначених у пункті 1 цього
параграфа, та укласти договір між Університетом та фізичною (юридичною)
особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або іншої особи,
беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
4. Подання документів необхідних для зарахування за кошти фізичних (або
юридичних) осіб може здійснюватися відповідно до пункту 2 цього
параграфу.
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§ 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.
2. Списки осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або
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/або
юридичних осіб і не були рекомендовані до зарахування на навчання за
кошти фізичних та/або 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 рекомендацій до зарахування на
місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено:
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в
межах вступної кампанії на місця державного або регіонального
замовлення»).
2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі
повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:
• особи, зазначені в пунктах 9-13 Додатка 2.5 цих Правил прийому,
незалежно від конкурсного бала;
• особи, зазначені в пункті 5 Додатка 2.5 цих Правил прийому, якщо
конкурсний бал складає не менше 125 балів;
• особи, зазначені в пунктах 14-18, 1-4, 6-8, 19 Додатка 2.5 цих
Правил прийому, якщо отриманий ними конкурсний бал менший
від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість
отримати рекомендацію до зарахування на місця державного
замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним
конкурсом) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для
спеціальностей, зазначених у Додатку 2.6);
• особи, зазначені в пунктах 20, 21 Додатка 2.5 цих Правил
прийому, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від
прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для
спеціальностей, зазначених у Додатку 2.6);
• особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця
державного замовлення (тільки для спеціальностей, зазначених у
Додатку 2.6), якщо їх конкурсний бал не менше ніж спеціальний
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прохідний конкурсний бал, встановлений Приймальною комісією
наступного дня після оголошення адресного розміщення
бюджетних місць.
3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених
у пункті 2 цього параграфу, проводиться за відсутності непереведених осіб
попередньої категорії або в разі їхньої письмової відмови від переведення та
в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах
кожної із зазначених категорій.
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні
місця державного замовлення Університет використовує для цього вакантні
місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для
осіб, зазначених в абзацах другому – п’ятому пункту 2 цього параграфу), а за
їх відсутності – інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах
другому-четвертому пункту 2 цього параграфу), цієї або іншої форми
здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення
осіб, зазначених у пункті 2 цього параграфу, за відповідною спеціальністю та
формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє державного замовника.
Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються
такими, що не розміщені в Університеті. Університет повідомляє
державному замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей
(спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої
кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення
осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього параграфу, Університет
надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць
державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання
цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.
Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним
ступенем вищої освіти, та отримали рекомендацію до зарахування на місця
державного замовлення у порядку, передбаченому пунктом 2 § 6 розділу ІІ
Правил прийому, однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливістю
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, на вивільнені у такому порядку вакантні
місця державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом
особи, що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного
замовлення станом на дату переведення (за погодженням з державним або
регіональним замовником).
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Додаток 2.1 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
2.1.1 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані
обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
Денна форма здобуття освіти
Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

01 Освіта/Педагогіка
01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014.01 Середня
освіта (Українська
мова і література)
014.021 Середня
освіта (Англійська
мова і література)
014.029 Середня
освіта (Турецька
мова і література)

Пропонований
до набору
ліцензований
обсяг (осіб)

Нормативний
термін
навчання (в
академічних
роках)

Тип
пропозиції
(бюджетна/
небюджетна)

Наявність
сертифікату
акредитації

Факультет/інститут

50

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

20

4 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Навчально-науковий
інститут філології

Турецька мова і література
та англійська мова

20

4 роки

Бюджетна

Освітня програма

Теорія та методика
навчання української мови і
літератури, іноземної мови
в основній школі
Зарубіжна література та
англійська мова: теорія та
методика навчання

01 Освіта/Педагогіка

014.03 Середня
освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

30

4 роки

Бюджетна

01 Освіта/Педагогіка

014.04 Середня
освіта
(Математика)

Математика

40

4 роки

Бюджетна

01 Освіта/Педагогіка

014.07 Середня
освіта (Географія)

Географія

25

4 роки

Бюджетна

Природничі науки.
Інтегрована програма

15

4 роки

Бюджетна

Ведучий програм
телебачення

25

4 роки

Небюджетна

01 Освіта/Педагогіка
02 Культура і мистецтво

014.15 Середня
освіта (Природничі
науки)
021 Аудіовізуальне
мистецтво та
виробництво

30

Навчально-науковий
інститут філології
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Історичний факультет
Механікоматематичний
факультет
Географічний
факультет
Географічний
факультет

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут
журналістики
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02 Культура і мистецтво
02 Культура і мистецтво
02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне
мистецтво та
виробництво
021 Аудіовізуальне
мистецтво та
виробництво
021 Аудіовізуальне
мистецтво та
виробництво

Кіно-, телеоператорство

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Сценарна майстерність і
режисура кіно та
телебачення

15

4 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Звукорежисура

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Навчально-науковий
інститут
журналістики
Навчально-науковий
інститут
журналістики
Навчально-науковий
інститут
журналістики

02 Культура і мистецтво

027 Музеєзнавство,
пам’яткознавство

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

30

4 роки

Бюджетна

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

Архівістика та управління
документацією

30

4 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

Релігієзнавство

35

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Філософський
факультет

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

70

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Історичний факультет

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

25

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Історичний факультет

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

90

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Історичний факультет

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

Сходознавство

50

4 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

Східноєвропейські
історичні студії

25

4 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

Історія мистецтв

60

4 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

Археологія та преісторія

25

4 роки

Бюджетна

Історія України та
культурна антропологія (з
поглибленим вивченням
іноземних мов)
Світове українство в
цивілізаційному поступі (з
поглибленим вивченням
іноземних мов)
Американістика та
європейські студії (з
поглибленим вивченням
іноземних мов)

31

Історичний факультет

Історичний факультет

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
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Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Філософський
факультет

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Філософія

90

4 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

Етнокультурологія з
поглибленим вивченням
іноземної мови

15

4 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

Культурологія

45

4 роки

Бюджетна

035.01 Філологія
(українська мова та
література)
035.01 Філологія
(українська мова та
література)
035.01 Філологія
(українська мова та
література)
035.02 Філологія
(кримськотатарська
мова та література)
035.032 Філологія
(слов`янські мови
та літератури
(переклад
включно), перша болгарська)
035.033 Філологія
(слов`янські мови
та літератури
(переклад
включно), перша польська)
035.035 Філологія
(слов`янські мови
та літератури
(переклад
включно), перша сербська)

Українська мова і
література та
західноєвропейська мова
Українська і англійська
мови: переклад та
редагування
Літературна творчість,
українська мова і література
та англійська мова
Кримськотатарська мова і
література, англійська мова
та переклад

85

4 роки

Бюджетна

30

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

20

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Болгарська мова і
література та англійська
мова

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Польська мова і література,
англійська та литовська
мови

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Сербська мова і література
та англійська мова

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

03 Гуманітарні науки
03 Гуманітарні науки
03 Гуманітарні науки
03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки
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Навчально-науковий
інститут філології
Філософський
факультет
Навчально-науковий
інститут філології
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03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

035.041 Філологія
(германські мови
та літератури
(переклад
включно), перша англійська)
035.041 Філологія
(германські мови
та літератури
(переклад
включно), перша англійська)
035.043 Філологія
(германські мови
та літератури
(переклад
включно), перша німецька)
035.043 Філологія
(германські мови
та літератури
(переклад
включно), перша німецька)
035.044 Філологія
(германські мови
та літератури
(переклад
включно), перша шведська)
035.051 Філологія
(романські мови та
літератури
(переклад
включно), перша іспанська)
035.051 Філологія
(романські мови та
літератури
(переклад
включно), перша іспанська)

Англійська філологія та
переклад, дві
західноєвропейські мови

60

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Переклад з англійської та
другої західноєвропейської
мови

55

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Німецька філологія та
переклад, англійська мова

25

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Навчально-науковий
інститут філології

Переклад з німецької та
англійської мов

25

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН
України

Шведська філологія та
переклад, англійська мова
та третя германська мова

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Іспанська мова та переклад,
англійська мова та друга
романська мова

20

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Переклад з іспанської та з
англійської мов

20

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології
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Освітній ступінь бакалавра

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

035.052 Філологія
(романські мови та
літератури
(переклад
включно), перша італійська)
035.055 Філологія
(романські мови та
літератури
(переклад
включно), перша французька)
035.055 Філологія
(романські мови та
літератури
(переклад
включно), перша французька)
035.060 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад
включно), перша арабська)
035.062 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад
включно), перша гінді)
035.065 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад
включно), перша китайська)
035.066 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад
включно), перша корейська)

Переклад з італійської та з
англійської мов

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Французька мова та
переклад, англійська мова
та друга романська мова

20

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Переклад з французької та з
англійської мов

20

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Арабська мова і література
та переклад, французька
мова

20

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Мова і література гінді та
переклад, англійська мова

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Китайська мова і література
та переклад, англійська
мова

60

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Корейська мова і література
та переклад, англійська
мова

30

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

34

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

035.067 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад
включно), перша перська)
035.068 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад
включно), перша турецька)
035.069 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад
включно), перша японська)
035.08 Філологія
(класичні мови та
літератури
(переклад
включно))
035.081
Новогрецька мова і
література
(переклад
включно)

Перська мова і література та
переклад, англійська мова

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Турецька мова і література
та переклад, англійська
мова

20

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Японська мова і література
та переклад, англійська
мова

30

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Класична філологія та
англійська мова

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

Новогрецька філологія та
переклад і англійська мова

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

20

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

30

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут філології

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

03 Гуманітарні науки

035.09 Філологія
(фольклористика)

03 Гуманітарні науки

035.10 Філологія
(прикладна
лінгвістика)

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

Економіка та економічна
політика

35

4 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

Економіка (мова навчання
англійська/українська) /
Economics

20

4 роки

Бюджетна

35

Економічний
факультет
Економічний
факультет

Освітній ступінь бакалавра
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

Економіка бізнесу

120

4 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

Економічна кібернетика

50

4 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

Економічна аналітика та
статистика

25

4 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

Міжнародна економіка

100

4 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

052 Політологія

Політологія

175

4 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

200

4 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

054 Соціологія

Соціологія

60

4 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

054 Соціологія

Соціальні технології

40

4 роки

Бюджетна

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика та соціальна
комунікація

130

4 роки

Бюджетна

06 Журналістика

061 Журналістика

Реклама та зв’язки з
громадськістю

130

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

06 Журналістика

061 Журналістика

Видавнича діяльність і
медіаредагування

50

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

06 Журналістика

061 Журналістика

Медіапродюсування

50

4 роки

Бюджетна

07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

Облік і оподаткування

70

4 роки

Бюджетна

07 Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа
та страхування

Фінанси

150

4 роки

Бюджетна

36

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Філософський
факультет
Факультет психології
Факультет соціології
Факультет соціології
Навчально-науковий
інститут
журналістики
Навчально-науковий
інститут
журналістики
Навчально-науковий
інститут
журналістики
Навчально-науковий
інститут
журналістики
Економічний
факультет
Економічний
факультет

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році
07 Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа
та страхування

Фінансовий бізнес

150

4 роки

Бюджетна

07 Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

100

4 роки

Бюджетна

07 Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

80

4 роки

Бюджетна

Підприємництво та біржова
діяльність

50

4 роки

Торгівля, логістика та
екологічне підприємництво

30

07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Економічний
факультет

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут права

Економічний
факультет
Економічний
факультет

08 Право

081 Право

Право

500

4 роки

Бюджетна

09 Біологія

091 Біологія

Біологія (високі технології)

50

4 роки

Бюджетна

09 Біологія

091 Біологія

Біологія

260

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

101 Екологія

Екологія

40

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

102 Хімія

Хімія (високі технології)

40

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

102 Хімія

Хімія

120

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

Картографія, географічні
інформаційні системи,
дистанційне зондування
землі

20

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Географічний
факультет

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

Управління та екологія
водних ресурсів

15

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Географічний
факультет

37

Навчально-науковий
інститут високих
технологій
ННЦ Інститут біології
та медицини
ННЦ Інститут біології
та медицини
Навчально-науковий
інститут високих
технологій
Хімічний факультет

Освітній ступінь бакалавра
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

Метеорологія

15

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

Геологія та менеджмент
надрокористування

100

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

Грунтознавство, управління
земельними ресурсами та
територіальне планування

15

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

Геоекологія

15

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

104 Фізика та
астрономія

Астрономія

30

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

104 Фізика та
астрономія

Фізика

140

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

104 Фізика та
астрономія

Фізичне матеріалознавство /
Неметалічне
матеріалознавство

20

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

105 Прикладна
фізика та
наноматеріали

Нанофізика та комп’ютерні
технології

30

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

10 Природничі науки

105 Прикладна
фізика та
наноматеріали

Прикладна фізика,
наноелектроніка та
комп’ютерні технології

40

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

10 Природничі науки

105 Прикладна
фізика та
наноматеріали

Електроніка та
інформаційні технології в
медицині

40

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

10 Природничі науки

105 Прикладна
фізика та
наноматеріали

Еконофізика

20

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

10 Природничі науки

106 Географія

Природнича географія

20

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

106 Географія

Економічна географія

60

4 роки

Бюджетна

38

Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Географічний
факультет
ННІ Інститут геології
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Фізичний факультет
Фізичний факультет
Фізичний факультет
Навчально-науковий
інститут високих
технологій
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних систем
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних систем
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних систем
Географічний
факультет
Географічний
факультет

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

10 Природничі науки

106 Географія

Урбаністика та міське
планування

35

4 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

106 Географія

Транскордонне екологічне
співробітництво

25

4 роки

Бюджетна

11 Математика та
статистика

111 Математика

Математика

65

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

11 Математика та
статистика

111 Математика

Комп’ютерна математика

45

4 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

11 Математика та
статистика

111 Математика

Комп’ютерна механіка

15

4 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

11 Математика та
статистика

112 Статистика

Статистика

60

4 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

11 Математика та
статистика

113 Прикладна
математика

Прикладна математика

110

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Інженерія програмного
забезпечення

140

4 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Програмна інженерія

100

4 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

12 Інформаційні
технології
12 Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення
121 Інженерія
програмного
забезпечення

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

Комп’ютерні науки

55

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

Аналітика даних

25

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

Прикладне програмування

60

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

Інформатика

170

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

12 Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

Інженерія комп’ютерних
систем і мереж

100

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

39

Географічний
факультет
Географічний
факультет
Механікоматематичний
факультет
Механікоматематичний
факультет
Механікоматематичний
факультет
Механікоматематичний
факультет
Факультет
комп’ютерних наук та
кібернетики
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
комп’ютерних наук та
кібернетики
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
комп’ютерних наук та
кібернетики
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних систем

Освітній ступінь бакалавра
Факультет
комп’ютерних наук та
кібернетики
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
інформаційних
технологій

12 Інформаційні
технології

124 Системний
аналіз

Системний аналіз

50

4 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

12 Інформаційні
технології

125 Кібербезпека

Кібербезпека

110

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Програмні технології
інтернет речей

50

4 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Оптотехніка

30

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Фізичний факультет

Спеціальність
акредитовано
МОН України

ННЦ Інститут біології
та медицини

12 Інформаційні
технології
15 Автоматизація та
приладобудування

126 Інформаційні
системи та
технології
152 Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

16 Хімічна та
біоінженерія

162 Біотехнології
та біоінженерія

Біотехнологія

25

4 роки

Бюджетна

17 Електроніка та
телекомунікації

171 Електроніка

Електроніка (високі
технології)

20

4 роки

Бюджетна

17 Електроніка та
телекомунікації

172
Телекомунікації та
радіотехніка

Мережеві та інтернеттехнології

35

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

17 Електроніка та
телекомунікації

172
Телекомунікації та
радіотехніка

Інформаційна безпека
телекомунікаційних систем
і мереж

50

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

19 Архітектура та
будівництво

193 Геодезія та
землеустрій

Геодезія та землеустрій

50

4 роки

Бюджетна

19 Архітектура та
будівництво

193 Геодезія та
землеустрій

Оцінка землі та нерухомого
майна

25

4 роки

Бюджетна

Ландшафтний дизайн та
озеленення

25

4 роки

Бюджетна

Лабораторна діагностика

40

4 роки

Соціальна робота

50

4 роки

20 Аграрні науки та
продовольство
22 Охорона здоров’я

23 Соціальна робота

206 Садовопаркове
господарство
224 Технології
медичної
діагностики та
лікування
231 Соціальна
робота

40

Навчально-науковий
інститут високих
технологій
Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних систем

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

ННЦ Інститут біології
та медицини

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

ННЦ Інститут біології
та медицини

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Факультет психології

Географічний
факультет
ННІ Інститут геології

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році
23 Соціальна робота

231 Соціальна
робота

Соціальна педагогіка

20

4 роки

Бюджетна

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

70

4 роки

Бюджетна

Особиста та майнова
безпека

40

4 роки

Небюджетна

25 Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону
25 Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону
28 Публічне управління
та адміністрування

29 Міжнародні відносини

29 Міжнародні відносини

256 Національна
безпека (за
окремими сферами
забезпечення та
видами діяльності)
256 Національна
безпека (за
окремими сферами
забезпечення та
видами діяльності)
281 Публічне
управління та
адміністрування
291 Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні студії
291 Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні студії

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні студії

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні
економічні
відносини

Урядування у сфері
національної безпеки

20

4 роки

Географічний
факультет
Інститут Управління
державної охорони
Навчально-науковий
інститут публічного
управління та
державної служби

Небюджетна

Бюджетна

Навчально-науковий
інститут публічного
управління та
державної служби

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут міжнародних
відносин

135

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут міжнародних
відносин

50

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут міжнародних
відносин

130

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчально-науковий
інститут міжнародних
відносин

60

4 роки

Міжнародні відносини (з
обов’язковим вивченням
двох іноземних мов)

165

Міжнародні комунікації (з
обов’язковим вивченням
двох іноземних мов)

41

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Факультет психології

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Урядування у публічній
сфері

Країнознавство
(американістика,
сходознавство, європейські
студії, африканістика) (з
обов’язковим вивченням
двох іноземних мов)
Міжнародні економічні
відносини (з обов’язковим
вивченням двох іноземних
мов)

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Освітній ступінь бакалавра
29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні
економічні
відносини

Міжнародний бізнес (з
обов’язковим вивченням
двох іноземних мов)

140

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

29 Міжнародні відносини

293 Міжнародне
право

Міжнародне право

200

4 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Пропонований
до набору
ліцензований
обсяг (осіб)

Нормативний
термін
навчання (в
академічних
роках)

Тип пропозиції
(бюджетна/
небюджетна)

Навчально-науковий
інститут міжнародних
відносин
Навчально-науковий
інститут міжнародних
відносин

Заочна форма здобуття освіти
Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

01 Освіта/Педагогіка

014.07 Середня
освіта (Географія)

Географія

15

5 років

Небюджетна

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Філософія

50

5 років

Небюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

Економіка бізнесу

20

5 років

Небюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

052 Політологія

Політологія

45

5 років

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

75

4 роки

Бюджетна

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика та соціальна
комунікація

15

4 роки

Небюджетна

06 Журналістика

061 Журналістика

Реклама та зв’язки з
громадськістю

15

4 роки

Небюджетна

08 Право

081 Право

Право/Правознавство

100

5 років

Небюджетна

10 Природничі науки

106 Географія

Економічна географія

15

5 років

Небюджетна

42

Наявність
сертифікату
акредитації
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Факультет/інститут

Географічний
факультет
Філософський
факультет
Економічний
факультет
Філософський
факультет
Факультет
психології
Навчально-науковий
інститут
журналістики
Навчально-науковий
інститут
журналістики
Навчально-науковий
інститут права
Географічний
факультет

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році
11 Математика та
статистика

111 Математика

Математика

15

5 років

Небюджетна

24 Сфера
обслуговування

242 Туризм

Туризм

15

5 років

Небюджетна

Особиста та майнова
безпека

60

4 роки

Бюджетна

25 Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону
25 Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону
28 Публічне управління
та адміністрування

256 Національна
безпека (за
окремими сферами
забезпечення та
видами діяльності)
256 Національна
безпека (за
окремими сферами
забезпечення та
видами діяльності)
281 Публічне
управління та
адміністрування

Урядування у сфері
національної безпеки

20

Урядування у публічній
сфері

20

43

5 років

5 років

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Механікоматематичний
факультет

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Інститут Управління
державної охорони

Географічний
факультет

Небюджетна

Навчально-науковий
інститут публічного
управління та
державної служби

Небюджетна

Навчально-науковий
інститут публічного
управління та
державної служби

Освітній ступінь бакалавра

2.1.2 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання іноземними
мовами, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра для
іноземних громадян на денну форму здобуття освіти
Мова
навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Українська мова та переклад (для
іноземців) (мова навчання
українська)
Англійська філологія та дві
іноземні мови (мова навчання
англійська) / English Studies and
Two Foreign Languages

Пропонований
до набору
ліцензований
обсяг (осіб)

Нормативний
термін
навчання

Факультет /
інститут

10

4 роки

Навчальнонауковий інститут
філології

25

4 роки

Навчальнонауковий інститут
філології

Українська

03 Гуманітарні науки

035.01 Філологія (українська
мова та література)

Англійська

03 Гуманітарні науки

035.041 Філологія (германські
мови та літератури (переклад
включно), перша - англійська)

Українська

11 Математика та
статистика

111 Математика

Математика та викладання
математичних дисциплін

15

4 роки

Англійська

29 Міжнародні
відносини

292 Міжнародні економічні
відносини

Міжнародний бізнес, комерція та
фінанси (мова навчання
англійська) / International
Business, Commerce And Finance)

30

4 роки

Англійська

29 Міжнародні
відносини

293 Міжнародне право

Міжнародне право (мова
навчання англійська) /
International Law

25

4 роки

44

Механікоматематичний
факультет
Навчальнонауковий інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий інститут
міжнародних
відносин

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році

Додаток 2.2 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня магістра медичного
спрямування на основі повної загальної середньої освіти на денну форму здобуття освіти
2.2.1 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані
обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня магістра медичного спрямування на
основі повної загальної середньої освіти на денну форму здобуття освіти
Галузь знань

22 Охорона здоров’я

Спеціальність

222 Медицина

Освітня програма

Пропонований
до набору
ліцензований
обсяг (осіб)

Нормативний
термін
навчання (в
академічних
роках)

Тип
пропозиції
(бюджетна/
небюджетна)

Медицина

99

6 років

Бюджетна

Наявність
сертифікату
акредитації

Факультет/інститут

ННЦ Інститут біології та
медицини

2.2.2 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання іноземними
мовами, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти для іноземних громадян на денну форму
здобуття освіти
Мова
навчання

Англійська

Галузь знань

22 Охорона
здоров’я

Спеціальність

222 Медицина

Освітня програма

Пропонований
до набору
ліцензований
обсяг (осіб)

Нормативний
термін
навчання (в
академічних
роках)

Тип
пропозиції
(бюджетна/
небюджетна)

Наявність
сертифікату
акредитації

Факультет/інститут

Медицина (мова
навчання англійська)
/ Medicine

201

6 років

Небюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

ННЦ Інститут біології та
медицини
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Додаток 2.3 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра для осіб, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового
молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Пропонований
до набору
ліцензований
обсяг (осіб)

Курс, на
який
здійснюєть
ся вступ

Нормативний
термін
навчання (в
академічних
роках)

Можливість
навчання за
кошти
державного
бюджету*

* Згідно з другим абзацом пункту 2 § 1 цього розділу

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
10 Природничі науки

103 Науки про Землю

19 Архітектура та
будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Картографія, географічні
інформаційні системи,
дистанційне зондування
землі
Геодезія та землеустрій

В межах
ліцензійного
обсягу
відповідного
курсу

1

3 роки

так

1

3 роки

так

3

2 роки

ні

3

2 роки

ні

3

2 роки

ні

3

2 роки

ні

3

2 роки

ні

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
05 Соціальні та поведінкові
науки
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
073 Менеджмент

Економіка та економічна
політика
Економіка бізнесу
Облік і оподаткування
Фінанси і кредит
Менеджмент організацій
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В межах
ліцензійного
обсягу
відповідного
курсу
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07 Управління та
адміністрування

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Заочна форма здобуття освіти
05 Соціальні та поведінкові
051 Економіка
науки
07 Управління та
072 Фінанси, банківська
адміністрування
справа та страхування

Підприємництво та біржова
діяльність

3

2 роки

ні

Торгівля, логістика та
екологічне
підприємництво

3

2 роки

ні

3

3 роки

ні

3

3 роки

ні

2

3 роки

ні

1

3 роки

так

2

4 роки

ні

Економіка бізнесу
Фінанси і кредит

В межах
ліцензійного
обсягу
відповідного
курсу

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Денна форма здобуття освіти
В межах

06 Журналістика

061 Журналістика

Видавнича діяльність і
медіаредагування

ліцензійного
обсягу
відповідного
курсу

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ»
Денна форма здобуття освіти
10 Природничі науки

103 Науки про Землю

Геологія та менеджмент
надрокористування

В межах
ліцензійного
обсягу
відповідного
курсу

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»
Заочна форма здобуття освіти
09 Біологія

091 Біологія

Біологія
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В межах
ліцензійного
обсягу
відповідного
курсу
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ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Денна форма здобуття освіти
17 Електроніка та
телекомунікації

172 Телекомунікації та
радіотехніка

Інформаційна безпека
телекомунікаційних систем і
мереж

В межах
ліцензійного
обсягу
відповідного
курсу

1

3 роки

так

1, 2

3 роки

так

1, 2

3 роки

так

Оптотехніка

В межах
ліцензійного
обсягу
відповідного
курсу

1

3 роки

так

Право

В межах
ліцензійного
обсягу
відповідного
курсу

2

3 роки

ні

Право/Правознавство

В межах
ліцензійного
обсягу
відповідного
курсу

2

4 роки

ні

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Денна форма здобуття освіти
121 Інженерія програмного
12 Інформаційні технології
забезпечення
12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

Інженерія програмного
забезпечення
Кібербезпека

В межах
ліцензійного
обсягу
відповідного
курсу

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
15 Автоматизація та
приладобудування

152 Метрологія та
інформаційно-вимірювальна
техніка

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
Денна форма здобуття освіти
08 Право

081 Право

Заочна форма здобуття освіти
08 Право

081 Право
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Додаток 2.4. Перелік конкурсних предметів та їхні вагові коефіцієнти
для вступників на основі повної загальної середньої освіти
2.4.1 Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного
мультипредметного тесту (вступних випробувань, конкурсів творчих
здібностей) для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Факультет/Інститут
Перелік конкурсних предметів (вступних
Форма здобуття освіти
екзаменів, творчих конкурсів)
Освітня програма
* Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі.

Бал*

Ваговий
коефіцієнт

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика

101
101
101
101
101

0,30
0,35
0,35
0,40
0,30

Історія України

101

0,30

Українська мова
Математика

101
101

0,35
0,40

Історія України

101

0,25

Українська мова
Математика

101
101

0,30
0,35

Історія України

101

0,35

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101
101
101
101

0,30
0,50
0,20
0,40
0,30
0,30

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,30
0,35
0,35

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Географія
014.07 Середня освіта (Географія)
Природничі науки. Інтегрована
програма
014.15 Середня освіта
(Природничі науки)
Картографія, географічні
інформаційні системи,
дистанційне зондування землі
Управління та екологія водних
ресурсів
Метеорологія
Грунтознавство, управління
земельними ресурсами та
територіальне планування
Геоекологія
Природнича географія
Транскордонне екологічне
співробітництво
Економічна географія
Урбаністика та міське
планування
Геодезія та землеустрій
Туризм
Заочна форма здобуття освіти
Географія
014.07 Середня освіта (Географія)
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Економічна географія
Туризм

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України

Освітній ступінь бакалавра
101
0,30
101
0,35
101
0,35
101
0,40
101
0,30
101
0,30

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Економіка та економічна
політика

Українська мова
Математика

101
101

0,35
0,40

Історія України

101

0,25

Українська мова
Математика

101
101

0,35
0,40

Історія України

101

0,25

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,35
0,40
0,25

Економіка бізнесу
Економіка (мова навчання
англійська/українська) /
Economics
Економічна аналітика та
статистика
Економічна кібернетика
Міжнародна економіка
Облік і оподаткування
Менеджмент організацій
Підприємництво та біржова
діяльність
Торгівля, логістика та
екологічне підприємництво
Фінанси
Фінансовий бізнес
Маркетинг
Заочна форма здобуття освіти
Економіка бізнесу

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Денна форма здобуття освіти
Нанофізика та комп’ютерні
технології
Хімія (високі технології)
Біологія (високі технології)

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
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101
101
101
101
101
101
101
101
101

0,30
0,50
0,20
0,30
0,35
0,35
0,30
0,35
0,35
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Українська мова
Електроніка (високі технології) Математика
Історія України

101
101
101

0,30
0,50
0,20

Українська мова
Математика

101
101

0,45
0,30

Історія України

101

0,25

Творчий конкурс

101

1,00

Українська мова
Математика

101
101

0,45
0,30

Історія України

101

0,25

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Денна форма здобуття освіти
Журналістика та соціальна
комунікація
Видавнича діяльність і
медіаредагування
Реклама та зв’язки з
громадськістю
Медіапродюсування
Ведучий програм телебачення
Кіно-, телеоператорство
Сценарна майстерність і
режисура кіно та телебачення
Звукорежисура
Заочна форма здобуття освіти
Журналістика та соціальна
комунікація
Реклама та зв'язки з
громадськістю

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Денна форма здобуття освіти
Міжнародні відносини (з
обов’язковим вивченням двох
іноземних мов)

Українська мова
Математика

101
101

0,40
0,30

101

0,30

Українська мова
Математика

101
101

0,30
0,40

Історія України

101

0,30

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,40
0,20
0,40

Міжнародні комунікації (з
обов’язковим вивченням двох
іноземних мов)
Історія України
Країнознавство
(американістика, сходознавство,
європейські студії,
африканістика) (з обов’язковим
вивченням двох іноземних мов)
Міжнародні економічні
відносини (з обов’язковим
вивченням двох іноземних мов)
Міжнародний бізнес (з
обов’язковим вивченням двох
іноземних мов)
Міжнародне право
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
Денна форма здобуття освіти
Право
Заочна форма здобуття освіти
Право/Правознавство

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,35
0,25
0,40

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,35
0,25
0,40

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика

101
101
101
101
101
101
101
101

0,50
0,20
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30

Історія України

101

0,30

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

0,25
0,25
0,50
0,50
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
Денна форма здобуття освіти
Теорія та методика навчання
української мови і літератури,
іноземної мови в основній школі
Зарубіжна література та
англійська мова: теорія та
методика навчання
Турецька мова і література та
англійська мова
014.029 Середня освіта (Турецька
мова і література)
Етнокультурологія з
поглибленим вивченням
іноземної мови

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Українська мова і література та
Математика
західноєвропейська мова
Історія України
Українська мова
Українська і англійська мови:
Математика
переклад та редагування
Історія України
Українська мова
Літературна творчість,
українська мова і література та Математика
англійська мова
Історія України
Українська мова
Кримськотатарська мова і
література, англійська мова та Математика
переклад
Історія України
Українська мова
Болгарська мова і література та
Математика
англійська мова
Історія України
Українська мова
Польська мова і література,
Математика
англійська та литовська мови
Історія України
Українська мова
Сербська мова і література та
Математика
англійська мова
Історія України
Українська мова
Англійська філологія та
переклад, дві
Математика
західноєвропейські мови
Історія України
Українська мова
Переклад з англійської та другої
Математика
західноєвропейської мови
Історія України
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Українська мова
Німецька філологія та
Математика
переклад, англійська мова
Історія України
Українська мова
Переклад з німецької та
Математика
англійської мов
Історія України
Українська мова
Шведська філологія та
переклад, англійська мова та
Математика
третя германська мова
Історія України
Українська мова
Іспанська мова та переклад,
англійська мова та друга
Математика
романська мова
Історія України
Українська мова
Переклад з іспанської та з
Математика
англійської мов
Історія України
Українська мова
Переклад з італійської та з
Математика
англійської мов
Історія України
Французька мова та переклад, Українська мова
англійська мова та друга
Математика
романська мова
Історія України
Українська мова
Переклад з французької та з
Математика
англійської мов
Історія України
Українська мова
Арабська мова і література та
Математика
переклад, французька мова
Історія України
Українська мова
Мова і література гінді та
Математика
переклад, англійська мова
Історія України
Українська мова
Китайська мова і література та
Математика
переклад, англійська мова
Історія України
Українська мова
Корейська мова і література та
Математика
переклад, англійська мова
Історія України
Українська мова
Перська мова і література та
Математика
переклад, англійська мова
Історія України
Українська мова
Турецька мова і література та
Математика
переклад, англійська мова
Історія України
Українська мова
Японська мова і література та
Математика
переклад, англійська мова
Історія України
Українська мова
Класична філологія та
Математика
англійська мова
Історія України
Українська мова
Новогрецька філологія та
Математика
переклад і англійська мова
Історія України
Українська мова
Фольклористика, українська
мова і література та іноземна
Математика
мова
Історія України
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101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30

Прикладна (комп’ютерна)
лінгвістика та англійська мова

Українська мова
Математика
Історія України

Освітній ступінь бакалавра
101
0,40
101
0,30
101
0,30

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Середня освіта (Історія)
Музеєзнавство,
пам'яткознавство
Архівістика та управління
документацією
Американістика та європейські
студії (з поглибленим
вивченням іноземних мов)
Археологія та преісторія
Історія мистецтв
Історія України та культурна
антропологія (з поглибленим
вивченням іноземних мов)
Світове українство в
цивілізаційному поступі (з
поглибленим вивченням
іноземних мов)
Східноєвропейські історичні
студії
Сходознавство

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

0,30
0,20
0,50
0,25
0,25
0,50
0,35
0,25
0,40
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25

Історія України

101

0,50

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101
101
101
101

0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,50

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика

101
101
101
101
101

0,30
0,50
0,20
0,30
0,50

Історія України

101

0,20

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,30
0,50
0,20

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Математика
014.04 Середня освіта
(Математика)
Математика
Комп’ютерна математика
Комп’ютерна механіка
Статистика
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Заочна форма здобуття освіти
Українська мова
Математика
Математика
Історія України

101
101
101

0,30
0,50
0,20

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ»
Денна форма здобуття освіти
Геологія та менеджмент
надрокористування
Оцінка землі та нерухомого
майна

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101
101
101
101

0,35
0,40
0,25
0,30
0,50
0,20

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Денна форма здобуття освіти
Урядування у публічній сфері
Заочна форма здобуття освіти
Урядування у публічній сфері

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,30
0,40
0,30

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,30
0,40
0,30

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА
МЕДИЦИНИ»
Денна форма здобуття освіти
Біологія
Екологія
Біотехнологія
Ландшафтний дизайн та
озеленення
Лабораторна діагностика
Медицина

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
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101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

0,30
0,35
0,35
0,35
0,35
0,30
0,35
0,40
0,25
0,35
0,40
0,25
0,35
0,40
0,25
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ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Денна форма здобуття освіти
Інженерія програмного
забезпечення

Українська мова
Математика

101
101

0,30
0,50

Історія України

101

0,20

Українська мова
Математика

101
101

0,30
0,50

Історія України

101

0,20

Українська мова
Математика

101
101

0,35
0,40

Історія України

101

0,25

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,35
0,40
0,25

Аналітика даних
Комп'ютерні науки
Прикладне програмування
Кібербезпека
Мережеві та інтернет-технології
Програмні технології інтернет
речей

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ
Денна форма здобуття освіти
Прикладна математика
Інформатика
Програмна інженерія
Системний аналіз

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ
Денна форма здобуття освіти
Психологія
Соціальна робота
Соціальна педагогіка
Заочна форма здобуття освіти
Психологія

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ
Денна форма здобуття освіти
Прикладна фізика,
наноелектроніка та
комп’ютерні технології
Електроніка та інформаційні
технології в медицині

Українська мова
Математика

101
101

0,30
0,50

Історія України

101

0,20

Еконофізика
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Українська мова
Інформаційна безпека
Математика
телекомунікаційних систем і
мереж
Інженерія комп’ютерних систем Історія України
і мереж

101
101

0,30
0,50

101

0,20

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,35
0,40
0,25

Українська мова
Математика

101
101

0,30
0,50

Історія України

101

0,20

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,30
0,50
0,20

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

0,35
0,25
0,40
0,30
0,25
0,45
0,25
0,25
0,50
0,35
0,40
0,25

Українська мова
Математика
Історія України
Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101
101
101
101

0,35
0,25
0,40
0,35
0,40
0,25

Українська мова
Математика
Історія України

101
101
101

0,30
0,35
0,35

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ
Денна форма здобуття освіти
Соціологія
Соціальні технології

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Фізика
Астрономія
Фізичне матеріалознавство /
Неметалічне матеріалознавство
Оптотехніка

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Філософія
Релігієзнавство
Культурологія
Політологія
Заочна форма здобуття освіти
Філософія
Політологія

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Хімія
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2.4.2 Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського
центру оцінювання якості освіти 2019-2021 років (конкурсів творчих
здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної
загальної середньої освіти
Факультет/Інститут
Перелік конкурсних предметів (вступних
Ваговий
Форма здобуття освіти
Бал*
екзаменів, творчих конкурсів)**
коефіцієнт
Освітня програма
* Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі.
** Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися
результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Географія
014.07 Середня освіта (Географія)
Природничі науки. Інтегрована
програма
014.15 Середня освіта
(Природничі науки)
Картографія, географічні
інформаційні системи,
дистанційне зондування землі
Управління та екологія водних
ресурсів
Метеорологія
Грунтознавство, управління
земельними ресурсами та
територіальне планування

Українська мова і література
Географія
Історія України або математика, або
іноземна мова, або біологія, або фізика,
або хімія
Українська мова
Біологія
Історія України або математика, або
іноземна мова, або географія, або
фізика, або хімія
Українська мова
Математика

101
101

0,30
0,50

101

0,20

101
101

0,25
0,20

101

0,50

101
101

0,30
0,20

Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія або фізика, або
хімія

101

0,50

Українська мова
Географія

101
101

0,30
0,50

Історія України або математика, або
іноземна мова, або біологія, або фізика,
або хімія

101

0,20

101
101

0,30
0,20

101

0,50

Геоекологія
Природнича географія
Транскордонне екологічне
співробітництво
Економічна географія
Урбаністика та міське
планування

Геодезія та землеустрій

Українська мова
Математика
Історія України, або іноземна мова, або
біологія, або географія або фізика, або
хімія
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Українська мова і література
Іноземна мова
Туризм
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Заочна форма здобуття освіти
Українська мова і література
Географія
Географія
Історія України або математика, або
014.07 Середня освіта (Географія)
іноземна мова, або біологія, або фізика,
або хімія
Українська мова
Географія
Економічна географія
Історія України або математика, або
іноземна мова, або біологія, або фізика,
або хімія
Українська мова і література
Іноземна мова
Туризм
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,30
0,20

101

0,50

101
101

0,30
0,50

101

0,20

101
101

0,30
0,50

101

0,20

101
101

0,30
0,20

101

0,50

Українська мова і література
Математика

101
101

0,25
0,50

Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101

0,25

Українська мова і література
Математика

101
101

0,25
0,50

Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101

0,25

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Економіка та економічна
політика
Економіка бізнесу
Економіка (мова навчання
англійська/українська) /
Economics
Міжнародна економіка
Облік і оподаткування
Менеджмент організацій
Маркетинг
Підприємництво та біржова
діяльність
Торгівля, логістика та
екологічне підприємництво
Економічна аналітика та
статистика
Економічна кібернетика
Фінанси
Фінансовий бізнес
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Заочна форма здобуття освіти
Економіка бізнесу

Українська мова і література
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,25
0,50

101

0,25

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Денна форма здобуття освіти
Нанофізика та комп’ютерні
технології

Хімія (високі технології)

Біологія (високі технології)

Електроніка (високі технології)

Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова
Хімія
Історія України або математика, або
іноземна мова, або біологія, або
географія, або фізика
Українська мова
Біологія
Історія України або математика, або
іноземна мова, або географія, або
фізика, або хімія
Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,20
0,34

101

0,34

101
101

0,20
0,42

101

0,26

101
101

0,20
0,42

101

0,26

101
101

0,20
0,34

101

0,34

101
101

0,25
0,40

101

0,25

101
101

0,40
0,25

101

0,25

101
101

0,25
0,40

101

0,25

101
101

0,25
0,40

101

0,25

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Денна форма здобуття освіти
Журналістика та соціальна
комунікація

Видавнича діяльність і
медіаредагування

Реклама та зв’язки з
громадськістю

Медіапродюсування

Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
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Ведучий програм телебачення
Кіно-, телеоператорство
Сценарна майстерність і
режисура кіно та телебачення

Творчий конкурс

101

1,00

Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,25
0,40

101

0,25

101
101

0,25
0,40

101

0,25

Звукорежисура
Заочна форма здобуття освіти
Журналістика та соціальна
комунікація

Реклама та зв'язки з
громадськістю

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Денна форма здобуття освіти
Міжнародні відносини (з
обов’язковим вивченням двох
іноземних мов)
Міжнародні комунікації (з
обов’язковим вивченням двох
іноземних мов)
Країнознавство
(американістика, сходознавство,
європейські студії,
африканістика) (з обов’язковим
вивченням двох іноземних мов)
Міжнародні економічні
відносини (з обов’язковим
вивченням двох іноземних мов)
Міжнародний бізнес (з
обов’язковим вивченням двох
іноземних мов)
Міжнародне право

Українська мова і література
Іноземна мова

101
101

0,20
0,30

Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101

0,40

Українська мова і література
Математика

101
101

0,20
0,40

Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101

0,30

Українська мова і література
Іноземна мова
Історія України або математика

101
101
101

0,20
0,30
0,40

101
101
101

0,40
0,40
0,20

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
Денна форма здобуття освіти
Право

Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова
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Освітній ступінь бакалавра
Заочна форма здобуття освіти
Право/Правознавство

Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова

101
101
101

0,40
0,40
0,20

101
101

0,40
0,20
0,30

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
Денна форма здобуття освіти
Українська мова і література
Теорія та методика навчання
Історія України
української мови і літератури, Математика або іноземна мова, або
іноземної мови в основній школі біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Зарубіжна література та
Іноземна мова
англійська мова: теорія та
Історія України або математика, або
методика навчання
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Турецька мова і література та
Іноземна мова
англійська мова
Історія України або математика, або
014.029 Середня освіта (Турецька біологія, або географія, або фізика, або
мова і література)
хімія
Українська мова і література
Етнокультурологія з
Історія України
поглибленим вивченням
Математика або іноземна мова, або
іноземної мови
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Іноземна мова
Українська мова і література та
Історія України або математика, або
західноєвропейська мова
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Іноземна мова
Українська і англійська мови:
Історія України або математика, або
переклад та редагування
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Літературна творчість,
Іноземна мова
українська мова і література та Історія України або математика, або
англійська мова
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Кримськотатарська мова і
Іноземна мова
література, англійська мова та Історія України або математика, або
переклад
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Іноземна мова
Болгарська мова і література та
Історія України або математика, або
англійська мова
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
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101
101
101

0,30
0,40

101

0,20

101
101

0,30
0,40

101

0,20

101
101

0,50
0,20

101

0,20

101
101

0,50
0,20

101

0,20

101
101

0,50
0,20

101

0,20

101
101

0,50
0,20

101

0,20

101
101

0,40
0,30

101

0,20

101
101

0,50
0,20

101

0,20
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Українська мова і література
Іноземна мова
Польська мова і література,
англійська та литовська мови Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Іноземна мова
Сербська мова і література та
Історія України або математика, або
англійська мова
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Англійська філологія та
Іноземна мова
переклад, дві
Історія України або математика, або
західноєвропейські мови
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Іноземна мова
Переклад з англійської та другої
Історія України або математика, або
західноєвропейської мови
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Іноземна мова
Німецька філологія та переклад,
Історія України або математика, або
англійська мова
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Іноземна мова
Переклад з німецької та
Історія України або математика, або
англійської мов
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Шведська філологія та
Іноземна мова
переклад, англійська мова та
Історія України або математика, або
третя германська мова
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Іспанська мова та переклад,
Іноземна мова
англійська мова та друга
Історія України або математика, або
романська мова
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Іноземна мова
Переклад з іспанської та з
Історія України або математика, або
англійської мов
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Іноземна мова
Переклад з італійської та з
Історія України або математика, або
англійської мов
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Французька мова та переклад, Іноземна мова
англійська мова та друга
Історія України або математика, або
романська мова
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
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101
101

0,40
0,30

101

0,20

101
101

0,50
0,20

101

0,20

101
101

0,25
0,45

101

0,20

101
101

0,25
0,45

101

0,20

101
101

0,25
0,45

101

0,20

101
101

0,25
0,45

101

0,20

101
101

0,25
0,45

101

0,20

101
101

0,25
0,45

101

0,20

101
101

0,25
0,45

101

0,20

101
101

0,25
0,45

101

0,20

101
101

0,25
0,45

101

0,20

Переклад з французької та з
англійської мов

Арабська мова і література та
переклад, французька мова

Мова і література гінді та
переклад, англійська мова

Китайська мова і література та
переклад, англійська мова

Корейська мова і література та
переклад, англійська мова

Перська мова і література та
переклад, англійська мова

Турецька мова і література та
переклад, англійська мова

Японська мова і література та
переклад, англійська мова

Класична філологія та
англійська мова

Новогрецька філологія та
переклад і англійська мова

Фольклористика, українська
мова і література та іноземна
мова

Освітній ступінь бакалавра
Українська мова і література
101
0,25
Іноземна мова
101
0,45
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія
Українська мова і література
101
0,25
Іноземна мова
101
0,45
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія
Українська мова і література
101
0,25
Іноземна мова
101
0,45
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія
Українська мова і література
101
0,25
Іноземна мова
101
0,45
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія
Українська мова і література
101
0,25
Іноземна мова
101
0,45
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія
Українська мова і література
101
0,25
Іноземна мова
101
0,45
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія
Українська мова і література
101
0,25
Іноземна мова
101
0,45
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія
Українська мова і література
101
0,25
Іноземна мова
101
0,45
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія
Українська мова і література
101
0,40
Іноземна мова
101
0,30
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія
Українська мова і література
101
0,25
Іноземна мова
101
0,45
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія
Українська мова і література
101
0,50
Іноземна мова
101
0,20
Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія
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Українська мова і література
Іноземна мова
Прикладна (комп’ютерна)
лінгвістика та англійська мова Історія України або математика, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,40
0,30

101

0,20

101
101

0,20
0,60

101

0,20

101
101

0,20
0,60

101

0,20

101
101

0,20
0,60

101

0,20

101
101

0,20
0,60

101

0,20

101
101

0,20
0,60

101

0,20

101
101

0,20
0,60

101

0,20

101
101

0,20
0,60

101

0,20

101
101

0,20
0,60

101

0,20

101
101

0,20
0,60

101

0,20

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Середня освіта (Історія)

Музеєзнавство,
пам'яткознавство

Архівістика та управління
документацією

Американістика та європейські
студії (з поглибленим
вивченням іноземних мов)

Археологія та преісторія

Історія мистецтв

Історія України та культурна
антропологія (з поглибленим
вивченням іноземних мов)
Світове українство в
цивілізаційному поступі (з
поглибленим вивченням
іноземних мов)
Східноєвропейські історичні
студії

Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
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Українська мова і література
101
0,20
Історія України
101
0,60
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
101
0,20
хімія

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Математика
014.04 Середня освіта
(Математика)
Математика
Комп’ютерна математика
Комп’ютерна механіка
Статистика
Заочна форма здобуття освіти
Математика

Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,20
0,60

101

0,20

101
101

0,20
0,60

101

0,20

101
101

0,25
0,55

101

0,20

Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,20
0,60

101

0,20

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ»
Денна форма здобуття освіти
Геологія та менеджмент
надрокористування
Оцінка землі та нерухомого
майна

Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,25
0,20

101

0,45

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Денна форма здобуття освіти
Урядування у публічній сфері
Заочна форма здобуття освіти
Урядування у публічній сфері

Українська мова і література
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,20
0,50

101

0,20

Українська мова і література
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,20
0,50

101

0,20
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»
Денна форма здобуття освіти
Біологія
Екологія

Біотехнологія

Ландшафтний дизайн та
озеленення

Лабораторна діагностика
Медицина

Українська мова
Біологія
Історія України або математика, або
іноземна мова, або географія, або
фізика, або хімія
Українська мова
Біологія
Історія України або математика, або
іноземна мова, або географія, або
фізика, або хімія
Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова
Математика
Фізика або біологія, або хімія
Українська мова
Математика
Фізика або біологія, або хімія

101
101

0,25
0,40

101

0,25

101
101

0,25
0,40

101

0,25

101
101

0,25
0,25

101

0,40

101
101
101
101
101
101

0,25
0,25
0,40
0,25
0,25
0,40

Українська мова
Математика

101
101

0,20
0,60

Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101

0,20

101
101

0,20
0,60

101

0,20

101
101

0,20
0,55

101

0,20

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Денна форма здобуття освіти
Інженерія програмного
забезпечення
Аналітика даних
Комп'ютерні науки
Прикладне програмування
Кібербезпека
Мережеві та інтернет технології
Програмні технології інтернет
речей

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ
Денна форма здобуття освіти
Прикладна математика
Інформатика
Програмна інженерія

Системний аналіз

Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ
Денна форма здобуття освіти
Психологія

Соціальна робота
Соціальна педагогіка
Заочна форма здобуття освіти
Психологія

Українська мова і література
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія
Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,30
0,30

101

0,30

101
101

0,30
0,30

101

0,30

Українська мова і література
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,30
0,30

101

0,30

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ
Денна форма здобуття освіти
Прикладна фізика,
наноелектроніка та
комп’ютерні технології
Електроніка та інформаційні
технології в медицині
Еконофізика

Українська мова
Математика

101
101

0,20
0,40

Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101

0,25

Українська мова
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,20
0,45

101

0,25

Українська мова і література
Математика
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,30
0,30

101

0,30

Інформаційна безпека
телекомунікаційних систем і
мереж

Інженерія комп’ютерних систем
і мереж

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ
Денна форма здобуття освіти
Соціологія
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Українська мова і література
Математика
Соціальні технології
Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,40
0,20

101

0,40

Українська мова
Математика

101
101

0,20
0,30

Історія України або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101

0,35

Українська мова і література
Історія України

101
101

0,20
0,50

Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101

0,20

Українська мова і література
Історія України
Математика або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або
хімія

101
101

0,20
0,50

101

0,20

Українська мова
Хімія
Історія України або математика, або
іноземна мова, або біологія, або
географія, або фізика

101
101

0,20
0,50

101

0,20

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Фізика
Астрономія
Оптотехніка
Фізичне матеріалознавство /
Неметалічне матеріалознавство

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Філософія
Політологія
Релігієзнавство
Культурологія
Заочна форма здобуття освіти
Філософія
Політологія

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма здобуття освіти
Хімія
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Додаток 2.5. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні
умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти на основі
повної загальної середньої освіти
1. Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра);
2. Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на
прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами
співбесіди;
3. Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
4. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,
визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України;
5. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
6. Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в
зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення
особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії
закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової
документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих
(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання»,
затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання
участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які
мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за
№ 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при
регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального
центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання
регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
7. Особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для
проходження національного мультипредметного тесту Українським центром
оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність
організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної
комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про
необхідність створення певних умов для проходження національного
мультипредметного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру
оцінювання якості освіти про неможливість їх створення);
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8. Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в
процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої
(спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що
створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня
2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27
грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за
результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного
оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором);
9. Діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10 1
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
особи з їх числа;
10. Особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у
Революції Гідності;
11. Особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших
держав, який загинув (пропав безвісти) або помер 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,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання
ним обов’язків військової служби;
13. Особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який
загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним
службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної
загальної середньої освіти.
14. Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років,
яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
15. Особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких
встановлено причинний 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);
16. Діти осіб (а також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню
освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
17. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а
також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи,
батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж
15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи
стали особами з інвалідністю I або II групи;
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18. Вступники, які брали участь у вступній кампанії за результатами
спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту,
магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної
компетентності подають документи у визначені Міністерством освіти і науки
України строки та отримують рекомендацію до зарахування в разі отримання
конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця державного
(регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць;
19. Особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія,
територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після
01 січня 2022 року;
20. Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
21. Діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).
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Додаток 2.6 Перелік спеціальностей, яким надається особлива
підтримка
Освітня програма
Математика
Математика
Комп’ютерна математика
Комп’ютерна механіка
Статистика
Прикладна фізика,
наноелектроніка та комп’ютерні
технології
Електроніка та інформаційні
технології в медицині
Еконофізика
Інформаційна безпека
телекомунікаційних систем і
мереж
Мережеві та інтернет-технології
Географія
Природничі науки. Інтегрована
програма
Картографія, географічні
інформаційні системи,
дистанційне зондування землі
Управління та екологія водних
ресурсів
Метеорологія
Грунтознавство, управління
земельними ресурсами та
територіальне планування
Геоекологія
Геологія та менеджмент
надрокористування
Ландшафтний дизайн та
озеленення
Хімія
Хімія (високі технології)
Нанофізика та комп’ютерні
технології
Електроніка (високі технології)
Астрономія
Фізика
Фізичне матеріалознавство /
Нематалічне матеріалознавство
Оптотехніка

Спеціальність
014.04 Середня освіта
(Математика)
111 Математика

Факультет / Інститут
Механіко-математичний
факультет

112 Статистика
105 Прикладна фізика та
наноматеріали

Факультет радіофізики,
електроніки та комп’ютерних
систем

172 Телекомунікації та
радіотехніка
172 Телекомунікації та
радіотехніка
014.07 Середня освіта
(Географія)

Факультет інформаційних
технологій

014.15 Середня освіта
(Природничі науки)

Географічний факультет
103 Науки про Землю

103 Науки про Землю
206 Садово-паркове
господарство
102 Хімія
102 Хімія
105 Прикладна фізика та
наноматеріали
171 Електроніка

ННІ Інститут геології
ННЦ Інститут біології та
медицини
Хімічний факультет
Навчально-науковий інститут
високих технологій

104 Фізика та астрономія
Фізичний факультет
152 Метрологія та
інформаційно-вимірювальна
техніка
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Додаток 2.7 Таблиця переведення тестових балів національного
мультипредметного тесту до шкали 100-200
1. Таблиця переведення тестових балів з української мови національного
мультипредметного тесту до шкали 100-200
Тестовий бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Бал за шкалою
100-200
100
107
113
119
125
128
131
134
136
138
140
142
144
146
147
148
149
150

Тестовий бал
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Бал за шкалою
100-200
151
152
153
154
156
158
160
162
164
167
170
173
176
180
186
192
200

2. Таблиця переведення тестових балів з математики національного
мультипредметного тесту до шкали 100-200
Тестовий бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Бал за шкалою
100-200
100
110
118
125
128
131
134
136
138
140
142
144
146
148
149

Тестовий бал
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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3. Таблиця переведення тестових балів з історії України національного
мультипредметного тесту до шкали 100-200
Тестовий бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Бал за шкалою
100-200
100
107
113
119
125
128
131
134
136
138
140
142
144
146
147
148
149
150

Тестовий бал
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Додаток 2.8. Регламент проведення творчого конкурсу під час вступу на
спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
Творчий конкурс – професійно-орієнтоване випробування вступника, під
час якого він має продемонструвати навички на доказ його готовності до
опанування обраної освітньої програми за спеціальністю «Аудіовізуальне
мистецтво та виробництво» й здатності виконувати творчі завдання. Творчий
конкурс складається з одного етапу, який може поділятись на окремі творчі
завдання. Творчі конкурси проводяться в дистанційній формі за допомогою
платформ Google Classroom та Zoom.
1. Строки проведення творчих конкурсів
Творчий конкурс в 2022 р. проводиться з 01 по 18 липня 2022 р. за таким
розкладом:
• 04 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Кіно-, телеоператорство» (1 сесія);
• 08 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Кіно-, телеоператорство» (2 сесія);
• 18 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Кіно-, телеоператорство» (3 сесія);
• 16 серпня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Кіно-, телеоператорство» (4 сесія – тільки за кошти фізичних та/або
юридичних осіб).
• 05 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Звукорежисура» (1 сесія);
• 11 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Звукорежисура» (2 сесія);
• 18 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Звукорежисура» (3 сесія);
• 16 серпня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Звукорежисура» (4 серпня – тільки за кошти фізичних та/або
юридичних осіб).
• 06 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Ведучий програм телебачення» (1 сесія – тільки за кошти фізичних
та/або юридичних осіб);
• 12 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Ведучий програм телебачення» (2 сесія – тільки за кошти фізичних
та/або юридичних осіб);
• 18 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Ведучий програм телебачення» (3 сесія – тільки за кошти фізичних
та/або юридичних осіб);
• 16 серпня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Ведучий програм телебачення» (4 сесія – тільки за кошти фізичних
та/або юридичних осіб).
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• 07 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» (1 сесія –
тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб);
• 13 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» (2 сесія –
тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб);
• 18 липня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» (3 сесія –
тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб);
• 16 серпня 2022 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму
«Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» (4 сесія –
тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
Творчі конкурси проводяться в дистанційній формі за допомогою платформ
Google Classroom та Zoom. Точний час проведення творчого конкурсу буде
повідомлений кожному вступнику індивідуально після реєстрації в Google
Classroom.
2. Для складання творчого конкурсу необхідно пройти реєстрацію.
Реєстрація на творчий конкурс
Для проходження творчого конкурсу вступнику необхідно здійснити
електронну реєстрацію за посиланням http://journ.knu.ua/abit/tk. Реєстрація
починається з 01 травня і триватиме до 30 червня. Під час реєстрації вступник
зазначає інформацію про себе, надає контактну інформацію, обирає освітню
(освітні) програму(-и) та завантажує скановані копії (фотокопії) документів,
зазначених в пункті 3 цього додатку.
3. Перелік документів, які вступник повинен надати для участі в творчому
конкурсі:
• заява на участь у вступному випробуванні;
• копія документа, що посвідчує особу;
• фотокартку розміром 3 х 4 см;
• документ про повну загальну середню освіту або довідка закладу
освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти
до 10 липня;
• творчі роботи, якщо вони вимагаються програмою творчого
конкурсу відповідної освітньої програми;
• творчий доробок (за наявності).
Усі копії документів завантажуються до відповідного Google Classroom,
посилання на які розміщені за адресою http://journ.knu.ua/abit/tk.
4. Процедура проведення творчого конкурсу.
Час, відведений на написання роботи або виконання творчого завдання,
визначений попередньо та вказується у програмі творчого конкурсу. Ця
інформація розміщується на вебсторінці Навчально-наукового інституту
журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
повідомляється учасникам перед початком творчого конкурсу.
У визначений час вступнику потрібно приєднатися до відеозустрічі на
платформі Zoom. Точний час буде надіслано вступнику особистим
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повідомленням на електронну скриньку, зазначену під час реєстрації, та у
Google Classroom.
Для виконання творчого завдання вступнику потрібно подбати про місце, з
якого приєднуватися до Zoom, підготувати декорації, освітлення, якісну вебкамеру, мікрофон, телефон зі штативом або тримачем. Камера має бути
встановлена у режимі HD таким чином, щоб комісія бачила вступника в увесь
зріст, а у вступника була можливість рухатися, без виходу за межі кадру.
Під час виконання творчих завдань вступникам забороняється користуватися
допомогою інших осіб.
Протягом творчого конкурсу вступник повинен виконувати всі вимоги
викладачів, які приєднані до Zoom-зустрічі. Якщо виникає запитання, вступник
має підняти руку і чекати, доки модератор зустрічі надасть слово.
В екстрених випадках дозволяється переривання виконання творчого
завдання вступником з правом подальшого приєднання до зустрічі і завершення
творчого конкурсу.
Після завершення виконання творчого завдання, вступник отримає результат
творчого конкурсу в Google Classroom.
Під час виконання всіх творчих завдань, які виконують вступники,
обов’язково проводиться аудіо-, відеозапис.
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Додаток 2.9. Положення про порядок атестації випускників
підготовчого відділення для громадян України Київського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка
2021/2022 навчального року
1. Основні положення
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 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 для громадян України Університету і готувалися до вступу для
навчання на спеціальності, які входять до Переліку спеціальностей, яким
надається особлива підтримка на основі повної загальної середньої освіти
можуть бути нараховані додаткові бали.
Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка, як додаткові
заохочувальні бали, визначається Умовами прийому на навчання для здобуття
вищої освіти в 2022 році.
Списки випускників підготовчого відділення для громадян України, які
виконали всі вимоги цього Положення, оприлюднюється Приймальною
комісією на вебсторінці Університету (vstup.knu.ua) до початку прийому заяв
про допуск до участі в конкурсі.
Результати підсумкової атестації затверджуються Комісією з підсумкового
оцінювання якості знань слухачів підготовчого відділення для громадян
України. Склад Комісії затверджує ректор Університету за попереднім
узгодженням з деканами факультетів та директорами інститутів.
Свідоцтво встановленого зразка про успішне закінчення підготовчого
відділення вступник подає до Приймальної (відбіркової) комісії особисто.
2. Порядок атестації випускників підготовчого відділення, які
вступають на освітній ступінь бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти
Успішним закінчення навчання на підготовчому відділенні для громадян
України вважається за умов:
• написання проміжних контрольних тестувань, передбачених навчальним
планом та складання заліків у письмовій формі з усіх предметів;
• складання підсумкової атестації з оцінкою не меншою за 165 балів з 200
можливих;
• загальна кількість пропущених занять без поважної причини не може
складати більше 40% від усіх аудиторних годин, передбачених
навчальним планом.
У разі виконання зазначених вище умов, випускнику підготовчого
відділення для громадян України буде нараховано до конкурсного балу від 0 до
10 балів під час вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Додатку 2.6.
Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється
таким, що дорівнює 200.
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III. Правила прийому до Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників
1. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, що мають
освітній ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста.
Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього
ступеня магістра визначений у Додатку 3.1.
2. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на
основі ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного
проходження вступних випробувань.
Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються
особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або
293 «Міжнародне
право»,
напрямів
6.030401 «Правознавство»,
6.030202 «Міжнародне право».
Для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона
здоров’я» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
§ 2. Строки прийому заяв і документів, проведення конкурсного
відбору та зарахування на навчання
1. Порядок роботи Приймальної комісії:
понеділок – п’ятниця з 900 до 1700
15 вересня з 900 до 1800;
24 вересня з 900 до 1800.
2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня
магістра за всіма спеціальностями та формами здобуття освіти Додатка 3.1:
Етапи вступної кампанії
Реєстрація
вступників
для
складання
магістерського
комплексного
тесту
для
вступників за спеціальностями 081 «Право» та
293 «Міжнародне право»
Реєстрація
вступників
для
складання
27 червня –
магістерського тесту навчальної компетентності
18 липня (до 1800)
для вступників за спеціальностями галузей знань
05 «Соціальні
та
поведінкові
науки»,
06 «Журналістика»,
07 «Управління
та
адміністрування», 28 «Публічне управління та
адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»
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(крім спеціальності 293 «Міжнародне право»)
Основна сесія магістерського тесту навчальної
компетентності та магістерського комплексного
тесту проводиться за графіком, затвердженим
Українським центром оцінювання якості освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів
вступників, завантаження необхідних документів
Прийом заяв та документів від вступників, які
вступають на основі індивідуальної усної
співбесіди
замість
магістерського
тесту
навчальної компетентності або магістерського
комплексного тесту
Прийом заяв та документів від вступників, які
вступають на основі результатів магістерського
тесту навчальної компетентності, магістерського
комплексного тесту або тільки фахового іспиту в
закладі освіти
Проведення Університетом фахових вступних
випробувань
Проведення Університетом індивідуальних усних
співбесід замість магістерського тесту навчальної
компетентності або магістерського комплексного
тесту у випадках, передбачених Правилами
прийому5
Надання рекомендацій для зарахування за
державним замовленням, за кошти фізичних
та/або юридичних осіб
Завершення виконання вимог для зарахування

з 10 серпня до 17 серпня
01 серпня

16 серпня – 23 серпня

16 серпня –
15 вересня (до 1800)
16 серпня – 16 вересня

25 серпня – 31 серпня

не пізніше 20 вересня
24 вересня (до 1800)

Зарахування
вступників
за
державним
замовленням, за кошти фізичних та/або 25 вересня
юридичних осіб
Переведення на вакантні місця державного
замовлення осіб, які зараховані на навчання за
до 10 жовтня
кошти фізичних та/або юридичних осіб
(відповідно до цих Правил)
3. Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання (на вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття
освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів від вступників
03 жовтня
для участі в конкурсному відборі
5

п.7 §4 розділу ІІІ.
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Закінчення прийому заяв і документів
Проведення вступних випробувань

04 листопада
08 листопада –
18 листопада

Оприлюднення рейтингового списку вступників із
зазначенням рекомендованих до зарахування
Завершення виконання вимог для зарахування
Зарахування вступників на навчання за кошти
фізичних/юридичних осіб

до 22 листопада
до 28 листопада
до 30 листопада

§ 3. Порядок прийому заяв і документів
1. Вступники для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності Додатка 3.1
на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста для участі в конкурсному відборі подають заяви тільки в
електронній формі, крім визначених нижче у цьому пункті випадків.
Заяви у паперовій формі подають вступники у таких випадках:
• для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за
бюджетні кошти відповідно до цих Правил;
• за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я,
по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо)
і у відповідному документі про раніше здобуту освіту;
• у разі подання іноземного документа про освіту;
• у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства;
• у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
• у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати
заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою
приймальної комісії закладу вищої освіти.
2. Для участі в конкурсному відборі, вступники можуть подати не більше
п’яти заяв на місця державного замовлення та до двадцяти заяв на небюджетні
конкурсні пропозиції.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією
Університету у порядку, визначеному законодавством.
Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти
вступники подають окремі заяви.
Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями
081 «Право» та 293 «Міжнародне право», що претендують на місця державного
замовлення у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник
пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати
у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та
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допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з
такою ж пріоритетністю.
3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної
(відбіркової) комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє
уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням
спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та
форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції
вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
• «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або
регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за
цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого
бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
• «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники
претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах
вступної кампанії на місця державного замовлення, у заявах зазначають:
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах
вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».
5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто
оригінали таких документів:
• документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус»;
• військово-облікового документа (для військовозобов’язаних –
військового
квитка
або
тимчасового
посвідчення
військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку
до призовних дільниць);
• документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ,
якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній
електронній базі з питань освіти;
• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за
індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту
навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту;
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6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
• копії документів, зазначених у пункті 5 цього параграфа;
• 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
• згоду вступника на обробку персональних даних;
• папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).
7. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військовооблікового документа засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія
Університету. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
§ 4. Організація конкурсного відбору
1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за
результатами вступних випробувань відповідно до Правил прийому.
Перелік вступних випробувань та їхні вагові коефіцієнти для вступу на
навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) визначений Додатком 3.2.
2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
081 «Право» та 293 «Міжнародне право» вступні випробування проводяться у
формі магістерського комплексного тесту, єдиного вступного іспиту з іноземної
мови, єдиного фахового вступного випробування, індивідуальної усної
співбесіди або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами
прийому випадках.
3 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика»,
07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та
адміністрування»,
29 «Міжнародні
відносини»
(крім
спеціальності
293 «Міжнародне право») вступні випробування проводяться у формі
магістерського тесту навчальної компетентності, фахового іспиту,
індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів у
передбачених цими Правилами прийому випадках.
4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими
спеціальностями Додатку 3.1 вступні випробування проводяться у формі
фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими
Правилами прийому випадках.
5. Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної
компетентності або магістерського комплексного тесту, їх організації та
проведення визначається Міністерством освіти і науки України.
Тестові завдання з іноземних мов магістерського комплексного тесту
укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста),
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року
№ 411.
Тестові завдання з права магістерського комплексного тесту укладаються
відповідно до Програми предметного теста єдиного фахового вступного
випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне
84

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році

право», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 лютого
2022 року № 107.
Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності
укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної
компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
11 лютого 2022 року № 158.
6. Під час вступу для здобуття вищої освіти на спеціальності 081 «Право» та
293 «Міжнародне право» зараховуються результати магістерського
комплексного тесту, або результати тесту з права єдиного фахового вступного
випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови
2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях).
Результати єдиного фахового вступного випробування з права та результати
єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за бажанням
вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського комплексного
тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів єдиного
фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та
магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує
15 балів.
7. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами прийому
передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності,
вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту
навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з
іноземної мови.
§ 4.1 Проведення вступних випробувань
1. Програми вступних випробувань, які проводить Університет,
затверджуються та оприлюднюються відповідно до пункту 7 § 5 розділу І
Правил прийому.
2. Знання та вміння, продемонстровані вступником на іспиті з фаху,
незалежно від форми проведення, оцінюються за 200-бальною шкалою.
Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які
отримали на іспиті з фаху менш ніж 100 балів, позбавляються права на участь у
конкурсі на зарахування за обраною спеціальністю (магістерською програмою).
3. Результати іспиту з фаху щодо вступу на певну конкурсну пропозицію, за
заявою вступника можуть бути рішенням Атестаційної комісії зараховані для
участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Університеті, за
умови збігу програм вступних випробувань.
§ 4.2 Розрахунок конкурсного бала
1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсних балів вступників, які
формуються згідно з наведеними нижче формулами.
2. Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування на навчання для
здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та
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поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування»,
28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»
(крім спеціальності 293 «Міжнародне право») визначається формулою:
КБ = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,
де П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або
індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цими
Правилами прийому випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця
переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до
шкали 100-200 наведена в Додатку 3.3 до цих Правил прийому;
П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).
3. Конкурсний бал особи, яка претендує на зарахування на навчання для
здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне
право» визначається формулою:
КБ = 0,3 × П1 + 0,7 × П2,
де П1 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту з іноземної мови або
єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100
до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови
магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в Додатку 3.3
до цих Правил прийому;
П2 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної
усної співбесіди у передбачених цими Правилами прийому випадках) з права
або єдиного вступного фахового випробування 2019-2021 років (за шкалою від
100 до 200 балів), Таблиця переведення тестових балів з права магістерського
комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в Додатку 3.3 до цих Правил
прийому.
4. Конкурсний бал особи, яка претендує на зарахування на навчання для
здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями визначається формулою:
КБ = П1,
де П1 – оцінка фахового іспиту.
§ 5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
1. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією з
ЄДЕБО окремо за кожною освітньою програмою та окремо за кожною формою
здобуття освіти навчання на основі конкурсного бала вступників, який
формується відповідно до вимог § 4 цього розділу. Рейтингові списки
оприлюднюються у повному обсязі на відповідній сторінці Університету у
відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості
на підставі даних ЄДЕБО.
2. Рейтинговий список вступників впорядковується:
• за конкурсним балом від більшого до меншого;
• за пріоритетністю заяви від першої до останньої (тільки для конкурсних
пропозицій, що використовують пріоритетність);
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• за результатами розгляду мотиваційних листів.
§ 6. Надання рекомендацій для зарахування
1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного
бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією,
отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються
рішенням Приймальної комісії у строки, визначені у § 2 цього розділу та
оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної
комісії (відбіркових комісій) та на офіційній вебсторінці Університету.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі
дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до § 5 цього розділу.
2. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників для
здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та
293 «Міжнародне право» за конкурсними пропозиціями на основі здобутого
ступеня бакалавра формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів,
пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з
урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму
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.
§ 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 ухвалення
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:
• копії документів, зазначені в п.6 § 3 (для вступників, що подали
електронну заяву на участь у конкурсному відборі);
• реєстраційний
номер
облікової
картки
платника
податків
(ідентифікаційний код),
а також, укласти договір про навчання між Університетом та вступником (за
участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників)
відповідно до п.8 § 3 розділу І.
2. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може
здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих
копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного
підпису вступника, на електронну адресу відбіркової комісії відповідного
факультету/інституту, для зарахування на який рекомендовано вступника, в
строки, визначені § 2 цього розділу. Якщо впродовж двадцяти календарних днів
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після початку навчання вступником не буде надано оригінали документів, то
наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.
3. Особи, що беруть участь у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти
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 (юридичних) осіб та укласти договір між
Університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню
послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо
її оплати.
4. Подання оригіналів та/або копій документів необхідних для зарахування за
кошти фізичних (або юридичних) осіб може здійснюватися відповідно до
пункту 2.
§ 8. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення, але в
установлені строки, визначені у § 2 цього розділу, не виконали вимог для
зарахування, втрачають право на зарахування в поточному році на місця
державного замовлення.
2. Списки рекомендованих до зарахування на вакантні місця, що
фінансуються
за
державним
замовленням,
оновлюються
після
виконання/невиконання
вступниками
вимог
до
зарахування
(крім
спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»).
3. Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти
фізичних та/або 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/або
юридичних осіб, не були рекомендовані до зарахування на навчання за кошти
фізичних та/або 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 для здобуття освітнього ступеня магістра
3.1.1 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та
нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня магістра для громадян України та іноземних громадян
Денна форма навчання
Галузь знань

Спеціальність

Тип освітньої
програми
(Освітньо-наукова/
Освітньопрофесійна)

Пропонований
до набору
ліцензований
обсяг (осіб)

Освітня програма

Номінальний
термін
Тип пропозиції
навчання (в
(бюджетна/
академічних
небюджетна)
роках)

Наявність
сертифікату
акредитації

Бюджетна

Програму
акредитовано
МОН України

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

10

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Математика

20

2 роки

Бюджетна

ОНП

Географія

20

2 роки

Бюджетна

027 Музеєзнавство,
пам’яткознавство

ОНП

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

30

2 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

ОНП

Релігієзнавство

25

2 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

ОНП

Історія України

30

2 роки

Бюджетна

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні,
педагогічні науки

ОНП

Педагогіка вищої школи

01 Освіта/Педагогіка

014.01 Середня
освіта (Українська
мова і література)

ОНП

Теорія та методика навчання
української мови і літератури
та іноземної мови в старшій
профільній школі

20

01 Освіта/Педагогіка

014.021 Середня
освіта (Англійська
мова і література)

ОНП

Зарубіжна література та
англійська мова: теорія та
методика навчання

01 Освіта/Педагогіка

014.04 Середня
освіта (Математика)

ОНП

01 Освіта/Педагогіка

014.07 Середня
освіта (Географія)

02 Культура і
мистецтво
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20

2 роки

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Факультет/
інститут

Факультет
психології
Навчальнонауковий
інститут
філології
Навчальнонауковий
інститут
філології
Механікоматематичний
факультет
Географічний
факультет
Історичний
факультет
Філософський
факультет
Історичний
факультет

Освітній ступінь магістра
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

ОНП

Американістика та
європейські студії

25

2 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

ОНП

Сходознавство

20

2 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

ОНП

Східноєвропейські історичні
студії

20

2 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

ОНП

Історія мистецтв

30

2 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

ОНП

Етнологія

20

2 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

ОНП

Археологія

15

2 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

ОНП

Філософія

25

2 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

ОНП

Культурологія

40

2 роки

Бюджетна

10

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

ОНП

Культурна антропологія з
фаховим вивченням іноземної
мови

03 Гуманітарні науки

035.01 Філологія
(українська мова та
література)

ОНП

Українська філологія та
західноєвропейська мова

45

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

03 Гуманітарні науки

035.01 Філологія
(українська мова та
література)

ОНП

Літературно-мистецька
аналітика та
західноєвропейська мова

15

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

03 Гуманітарні науки

035.02 Філологія
(кримськотатарська
мова та література)

ОНП

Кримськотатарська філологія,
англійська мова та переклад

10

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України
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Історичний
факультет
Історичний
факультет
Історичний
факультет
Історичний
факультет
Історичний
факультет
Історичний
факультет
Філософський
факультет
Філософський
факультет
Навчальнонауковий
інститут
філології
Навчальнонауковий
інститут
філології
Навчальнонауковий
інститут
філології
Навчальнонауковий
інститут
філології

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році
03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

035.033 Філологія
(слов`янські мови та
літератури
(переклад включно),
перша - польська)
035.035 Філологія
(словʼянські мови та
літератури
(переклад включно),
перша – сербська)
035.041 Філологія
(германські мови та
літератури
(переклад включно),
перша - англійська)
035.041 Філологія
(германські мови та
літератури
(переклад включно),
перша - англійська)
035.041 Філологія
(германські мови та
літератури
(переклад включно),
перша - англійська)
035.043 Філологія
(германські мови та
літератури
(переклад включно),
перша - німецька)
035.043 Філологія
(германські мови та
літератури
(переклад включно),
перша - німецька)

ОНП

ОНП

ОНП

Славістика ЦентральноСхідної Європи і Балкан:
теоретичні та прикладні
студії: польська та українська
мови і літератури
Славістика ЦентральноСхідної Європи і Балкан:
теоретичні та прикладні
студії: сербська та українська
мови і літератури
Сучасна англомовна
комунікація та переклад і дві
західноєвропейські мови /
English Communication
Studies and Translation and two
Western European Languages
(викладання іноземними
мовами)

ОНП

Усний та письмовий переклад
з англійської та другої
західноєвропейської мови

ОНП

Художній переклад з
англійської мови, літературне
редагування та менеджмент
перекладацьких проектів

ОНП

Міжкультурна германістика
(німецька та англійська мови)

ОНП

Галузевий переклад з
німецької та англійської
мови; міжкультурний
менеджмент

91

10

10

25

20

10

15

15

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Освітній ступінь магістра
03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

035.051 Філологія
(романські мови та
літератури
(переклад включно),
перша - іспанська)
035.051 Філологія
(романські мови та
літератури
(переклад включно),
перша - іспанська)
035.052 Філологія
(романські мови та
літератури
(переклад включно),
перша – італійська)
035.053 Філологія
(романські мови та
літератури
(переклад включно),
перша –
португальська)
035.055 Філологія
(романські мови та
літератури
(переклад включно),
перша - французька)
035.055 Філологія
(романські мови та
літератури
(переклад включно),
перша - французька)
035.060 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад включно),
перша - арабська)

ОНП

Іспаномовні студії та
переклад, англійська мова

ОНП

Загальний і галузевий усний
та письмовий переклад з
іспанської та англійської мов

ОНП

Загальний і галузевий усний
та письмовий переклад з
італійської та англійської мов

ОНП

Загальний і галузевий усний
та письмовий переклад з
португальської та англійської
мов

ОНП

Франкофонні студії та
переклад, англійська мова

ОНП

Загальний і галузевий усний
та письмовий переклад з
французької та англійської
мов

ОНП

Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: арабська мова і
література

92

15

15

10

10

15

15

10

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

035.061 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад включно),
перша –
в’єтнамська)
035.064 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад включно),
перша –
індонезійська)
035.065 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад включно),
перша - китайська)
035.066 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад включно),
перша - корейська)
035.067 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад включно),
перша – перська
035.068 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад включно),
перша - турецька)
035.069 Філологія
(східні мови та
літератури
(переклад включно),
перша - японська)
035.08 Філологія
(класичні мови та
літератури
(переклад включно))

ОНП

Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: в’єтнамська мова і
література

ОНП

Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: індонезійська мова
і література

ОНП

Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: китайська мова і
література

ОНП

Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: корейська мова і
література

ОНП

Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: перська мова і
література

ОНП

Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: турецька мова і
література

ОНП

Східна філологія,
західноєвропейська мова та
переклад: японська мова і
література

ОНП

Класичні студії та
західноєвропейська мова

93

10

10

20

15

10

20

15

10

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
філології

Освітній ступінь магістра
03 Гуманітарні науки

035.081
Новогрецька мова і
література
(переклад включно)

03 Гуманітарні науки

Навчальнонауковий
інститут
філології
Навчальнонауковий
інститут
філології
Навчальнонауковий
інститут
філології

ОПП

Новогрецька філологія,
англійська мова та переклад

10

1,5 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

035.09 Філологія
(фольклористика)

ОНП

Фольклористика,
міжкультурна комунікація,
іноземна мова

10

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

03 Гуманітарні науки

035.10 Філологія
(прикладна
лінгвістика)

ОНП

Прикладна лінгвістика
(редакторсько-перекладацька
та експертна діяльність)

15

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

ОНП

Економіка та економічна
політика

30

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Економічний
факультет

20

1,5 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

ОПП

Економіка та політика (мова
навчання
англійська/українська) /
Economics and Politics

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

ОНП

Економіка бізнесу

35

2 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

ОНП

Економічна кібернетика

50

2 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

ОНП

Економічна аналітика та
статистика

20

2 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

ОНП

Міжнародна економіка

75

2 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

ОПП

Бізнес-консалтинг

30

1,5 роки

Небюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

052 Політологія

ОНП

Політологія

80

2 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

053 Психологія

ОНП

Психологія

50

2 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

053 Психологія

ОНП

Політична психологія

25

2 роки

Бюджетна

94

Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Філософський
факультет
Факультет
психології
Факультет
психології

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Факультет
психології

Небюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Факультет
соціології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
журналістики

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
журналістики

05 Соціальні та
поведінкові науки

053 Психологія

ОПП

Психологія дитинства і сім’ї з
основами психотерапії

25

1,5 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

053 Психологія

ОНП

Клінічна психологія з
основами психотерапії

30

2 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

053 Психологія

ОНП

Нейропсихологія

30

2 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

054 Соціологія

ОНП

Соціологія

25

2 роки

Бюджетна

ОНП

Гендерні студії (програма з
можливістю подвійного
дипломування з
Університетом Лунда,
Швеція)

15

2 роки

05 Соціальні та
поведінкові науки

06 Журналістика

06 Журналістика

054 Соціологія

061 Журналістика

061 Журналістика

ОНП

Стратегічні комунікації

ОПП

Журналістика та
медіакомунікації (включає
спеціалізації: журналістика,
медіакомунікації, спортивна
журналістика, медіааналітика
та медіаекспертиза,
соціально-правозахисна
журналістика, інформаційне
забезпечення агробізнесу,
релігійна журналістика,
мовлення на зарубіжні
країни)

10

45

2 роки

1,5 роки

06 Журналістика

061 Журналістика

ОПП

Бренд-комунікації

10

1,5 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

06 Журналістика

061 Журналістика

ОПП

Правова журналістика

10

1,5 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

95

Факультет
психології
Факультет
психології
Факультет
соціології

Навчальнонауковий
інститут
журналістики
Навчальнонауковий
інститут
журналістики

Освітній ступінь магістра
Навчальнонауковий
інститут
журналістики
Навчальнонауковий
інститут
журналістики
Навчальнонауковий
інститут
журналістики
Навчальнонауковий
інститут
журналістики

06 Журналістика

061 Журналістика

ОПП

Цифрові медіа

20

1,5 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

06 Журналістика

061 Журналістика

ОПП

Туристична журналістика

10

1,5 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

06 Журналістика

061 Журналістика

ОПП

Медіакомунікації в бізнесі

10

1,5 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

06 Журналістика

061 Журналістика

ОПП

Арт-медіа

10

1,5 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

ОНП

Облік, оподаткування та
контроль

30

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет

07 Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

ОНП

Фінанси публічного сектору /
Public Sector Finance (З
можливістю подвійного
дипломування разом з Норд
Університетом, Норвегія)

20

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет

ОНП

Фінансові інститути та ризикменеджмент

60

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет

ОНП

Корпоративні фінанси

45

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Економічний
факультет

07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа та
страхування
072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

07 Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

ОНП

Менеджмент організацій і
адміністрування

30

2 роки

Бюджетна

07 Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

ОНП

Менеджмент інноваційної
діяльності

30

2 роки

Бюджетна

07 Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

ОНП

Маркетинг

30

2 роки

Бюджетна

96

Економічний
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
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07 Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

ОНП

Бізнес-адміністрування і
консультування (мова
навчання
англійська/українська)
З можливістю подвійного
дипломування з
Університетом Мачерата,
Італія

07 Управління та
адміністрування

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

ОНП

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

70

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет

08 Право

081 Право

ОНП

Право

250

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут права

50

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут права

Навчальнонауковий
інститут права
Навчальнонауковий
інститут права
ННЦ Інститут
біології та
медицини
ННЦ Інститут
біології та
медицини

20

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Економічний
факультет

08 Право

081 Право

ОНП

Україно – Європейські
правничі студії (Програма
подвійного дипломування з
Університетом ім.Миколаса
Ромеріса в м.Вільнюс, Литва)
(мова навчання англійська) /
Ukrainian and European Legal
Studies (Double Diploma
Program in Association with
the Mykolas Romeris
University (Vilnius, Lithuania)
(language of study: English)

08 Право

081 Право

ОНП

Інтелектуальна власність

50

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

08 Право

081 Право

ОНП

Законодавча діяльність та
нормопроектування в Україні

20

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

09 Біологія

091 Біологія

ОНП

Біологія

130

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

09 Біологія

091 Біологія

ОПП

Біобезпека

25

1,5 роки

Небюджетна

97

Освітній ступінь магістра
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

09 Біологія

091 Біологія

ОНП

Біоінформатика і структурна
біологія

30

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

101 Екологія

ОНП

Екологія

25

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

102 Хімія

ОНП

Хімія

80

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

10 Природничі науки

102 Хімія

ОНП

Високі технології (Хімія та
наноматеріали)

20

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

10 Природничі науки

102 Хімія

ОНП

Високі технології
(Хемоінформатика)

20

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

ОНП

Геологія

15

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

ОНП

Гідрогеологія

20

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

ОНП

Геофізика

20

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

ОНП

Геоінформатика

15

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

ОНП

Геологія нафти і газу

20

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

ОНП

Геохімія і мінералогія

15

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

ОНП

Картографія та географічні
інформаційні системи

20

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

ОНП

Метеорологія

10

2 роки

Бюджетна

98

Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Навчальнонауковий
інститут
високих
технологій
ННЦ Інститут
біології та
медицини
Хімічний
факультет
Навчальнонауковий
інститут
високих
технологій
Навчальнонауковий
інститут
високих
технологій
ННІ Інститут
геології
ННІ Інститут
геології
ННІ Інститут
геології
ННІ Інститут
геології
ННІ Інститут
геології
ННІ Інститут
геології
Географічний
факультет
Географічний
факультет
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10 Природничі науки

103 Науки про
Землю

ОНП

Гідрологія та інтегроване
управління водними
ресурсами

10

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

104 Фізика та
астрономія

ОНП

Медична фізика

20

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

104 Фізика та
астрономія

ОНП

Фізика наносистем

15

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

104 Фізика та
астрономія

ОНП

Фізика високих енергій

15

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

104 Фізика та
астрономія

ОНП

Ядерна енергетика

15

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

104 Фізика та
астрономія

ОНП

Квантова теорія поля

20

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

104 Фізика та
астрономія

ОНП

Астрофізика

15

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

104 Фізика та
астрономія

ОНП

Квантові комп’ютери,
обчислення та інформація

20

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

105 Прикладна
фізика та
наноматеріали

ОНП

Прикладна фізика та
наноматеріали

50

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

10 Природничі науки

105 Прикладна
фізика та
наноматеріали

ОНП

Біомедична фізика, інженерія
та інформатика

20

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

10 Природничі науки

105 Прикладна
фізика та
наноматеріали

ОПП

Радіофізика та електроніка

20

1,5 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

99

Географічний
факультет
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Фізичний
факультет
Фізичний
факультет
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

Освітній ступінь магістра
10 Природничі науки

105 Прикладна
фізика та
наноматеріали

ОНП

Високі технології (прикладна
фізика та наноматеріали)

35

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

106 Географія

ОНП

Геоморфологія та
палеогеографія

15

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

106 Географія

ОНП

Географія рекреації та
туризму

15

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

106 Географія

ОНП

Економічна та соціальна
географія

15

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

106 Географія

ОНП

Урбаністика та регіональний
розвиток

15

2 роки

Бюджетна

10 Природничі науки

106 Географія

ОНП

Політична географія та
геополітика

15

2 роки

Небюджетна

11 Математика та
статистика

111 Математика

ОНП

Математика

55

2 роки

Бюджетна

11 Математика та
статистика

111 Математика

ОНП

Актуарна та фінансова
математика

20

2 роки

11 Математика та
статистика

111 Математика

ОНП

Комп'ютерна математика

35

11 Математика та
статистика

112 Статистика

ОНП

Прикладна та теоретична
статистика

11 Математика та
статистика

113 Прикладна
математика

ОНП

12 Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

12 Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
високих
технологій

Програму
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Географічний
факультет

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Механікоматематичний
факультет

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

30

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Прикладна математика

75

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

ОНП

Програмне забезпечення
систем

50

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

ОНП

Інженерія програмного
забезпечення

50

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

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

100

Географічний
факультет
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Географічний
факультет
Механікоматематичний
факультет
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Факультет
комп’ютерних
наук та
кібернетики
Факультет
комп’ютерних
наук та
кібернетики

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

ОНП

Інформатика

50

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

ОНП

Бізнес-інформатика

15

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

ОНП

Математичні методи
штучного інтелекту (мова
навчання
українська/англійська)/
Mathematical Methods of
Artificial Intelligence

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Факультет
комп’ютерних
наук та
кібернетики

15

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Факультет
комп’ютерних
наук та
кібернетики

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

ОНП

Штучний інтелект (мова
навчання
українська/англійська)/Artificial
Intelligence

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

ОНП

Управління проектами

50

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Факультет
інформаційних
технологій

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

ОНП

Інформаційна аналітика та
впливи

20

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Факультет
інформаційних
технологій

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

ОНП

Інформаційні системи

15

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

ОНП

Технології штучного
інтелекту

15

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

12 Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

ОНП

Комп’ютерні системи та
мережі

50

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

12 Інформаційні
технології

124 Системний
аналіз

ОНП

Системи і методи прийняття
рішень

30

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

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

101

15

2 роки

Освітній ступінь магістра
12 Інформаційні
технології
12 Інформаційні
технології
15 Автоматизація та
приладобудування

125 Кібербезпека
126 Інформаційні
системи та
технології
152 Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

ОНП

Кібербезпека

50

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
МОН України

ОНП

Програмні технології
інтернет речей

50

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Факультет
інформаційних
технологій
Факультет
інформаційних
технологій

ОНП

Лазерна і оптоелектронна
техніка

15

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Фізичний
факультет

16 Хімічна та
біоінженерія

162 Біотехнології та
біоінженерія

ОНП

Високі технології
(біотехнологія)

15

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

16 Хімічна та
біоінженерія

162 Біотехнології та
біоінженерія

ОНП

Біотехнологія

15

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

17 Електроніка та
телекомунікації

172 Телекомунікації
та радіотехніка

ОНП

Інформаційна безпека
телекомунікаційних систем і
мереж

30

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

17 Електроніка та
телекомунікації

172 Телекомунікації
та радіотехніка

ОПП

Мережеві та інтернет
технології

15

1,5 роки

Бюджетна

19 Архітектура та
будівництво

193 Геодезія та
землеустрій

ОНП

Землеустрій та кадастр

20

2 роки

Бюджетна

19 Архітектура та
будівництво

193 Геодезія та
землеустрій

ОНП

Геоінформаційні системи та
технології

10

2 роки

Бюджетна

19 Архітектура та
будівництво

193 Геодезія та
землеустрій

ОНП

Оцінка землі та нерухомого
майна

10

2 роки

Бюджетна

20 Аграрні науки та
продовольство

206 Садово-паркове
господарство

ОПП

Ландшафтний дизайн
урбанізованого середовища

25

1,5 роки

22 Охорона здоров’я

224 Технології
медичної
діагностики та
лікування

ОПП

Лабораторна діагностика

25

1,5 роки
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Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Навчальнонауковий
інститут
високих
технологій
ННЦ Інститут
біології та
медицини
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп'ютерних
систем
Факультет
інформаційних
технологій
Географічний
факультет

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

ННІ Інститут
геології

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

ННІ Інститут
геології
ННЦ Інститут
біології та
медицини

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

ННЦ Інститут
біології та
медицини

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Факультет
психології

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Географічний
факультет

1,5 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
МОН України

20

2 роки

Небюджетна

Публічне управління та
адміністрування

30

2 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

ОНП

Державна служба

10

2 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

ОНП

Парламентаризм та
парламентська діяльність

15

2 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

23 Соціальна робота

231 Соціальна
робота

ОНП

Соціальна робота

25

2 роки

Бюджетна

23 Соціальна робота

231 Соціальна
робота

ОНП

Соціальна педагогіка

25

2 роки

Бюджетна

24 Сфера
обслуговування

242 Туризм

ОНП

Туризм

50

2 роки

25 Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону

251 Державна
безпека

ОПП

Охоронна діяльність та
безпека

30

25 Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону

256 Національна
безпека (за
окремими сферами
забезпечення та
видами діяльності)

ОНП

Стратегічний менеджмент у
сфері національної безпеки

28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне
управління та
адміністрування

ОНП

28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне
управління та
адміністрування

28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне
управління та
адміністрування
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Факультет
психології

Інститут
Управління
державної
охорони
Навчальнонауковий
інститут
публічного
управління та
державної
служби
Навчальнонауковий
інститут
публічного
управління та
державної
служби
Навчальнонауковий
інститут
публічного
управління та
державної
служби
Навчальнонауковий
інститут
публічного
управління та
державної
служби

Освітній ступінь магістра
28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне
управління та
адміністрування

ОНП

Місцеве самоврядування

15

2 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

29 Міжнародні
відносини

291 Міжнародні
відносини,суспільні
комунікації та
регіональні студії

ОНП

Міжнародні відносини

70

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

29 Міжнародні
відносини

291 Міжнародні
відносини,суспільні
комунікації та
регіональні студії

ОПП

Дипломатія і міжнародне
співробітництво

40

1,5 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

29 Міжнародні
відносини

291 Міжнародні
відносини,суспільні
комунікації та
регіональні студії

ОНП

Міжнародні комунікації

60

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

29 Міжнародні
відносини

291 Міжнародні
відносини,суспільні
комунікації та
регіональні студії

ОПП

Міжнародна журналістика

20

1,5 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

29 Міжнародні
відносини

291 Міжнародні
відносини,суспільні
комунікації та
регіональні студії

ОНП

Регіональні студії

30

2 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

29 Міжнародні
відносини

291 Міжнародні
відносини,суспільні
комунікації та
регіональні студії

ОПП

Зовнішня політика та
національна безпека

30

1,5 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

29 Міжнародні
відносини

292 Міжнародні
економічні
відносини

ОПП

Міжнародний бізнес

105

1,5 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

104

Навчальнонауковий
інститут
публічного
управління та
державної
служби
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році
29 Міжнародні
відносини

292 Міжнародні
економічні
відносини

ОПП

Міжнародні економічні
відносини

105

1,5 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

29 Міжнародні
відносини

292 Міжнародні
економічні
відносини

ОПП

Міжнародні фінанси та
інвестиції

30

1,5 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

29 Міжнародні
відносини

293 Міжнародне
право

ОНП

Міжнародне право

90

2 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

29 Міжнародні
відносини

293 Міжнародне
право

ОПП

Міжнародне публічне право

15

1,5 роки

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

29 Міжнародні
відносини

293 Міжнародне
право

ОПП

Міжнародне приватне право

32

1,5 роки

Бюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

29 Міжнародні
відносини

293 Міжнародне
право

ОПП

Європейське бізнесове право
(мова навчання
українська/англійська) /
European Business Law

15

1,5 роки

Небюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

105

Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин

Освітній ступінь магістра

Заочна форма навчання
Галузь знань

Спеціальність

Тип освітньої
програми
(Освітньо-наукова/
Освітньопрофесійна)

Освітня програма

Пропонований
до набору
ліцензований
обсяг (осіб)

Номінальний
термін
навчання (в
академічних
роках)

Тип
пропозиції
(бюджетна/
небюджетна)

03 Гуманітарні науки

032 Історія та
археологія

ОПП

Історія

25

1,5 роки

Бюджетна

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

ОПП

Філософія

10

2 роки

Небюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

ОПП

Економіка бізнесу

25

2 роки

Небюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

ОПП

Міжнародна економіка

30

2 роки

Небюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

052 Політологія

ОПП

Політологія

40

1,5 роки

Небюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

053 Психологія

ОПП

Психологія

40

1,5 роки

Бюджетна

05 Соціальні та
поведінкові науки

054 Соціологія

ОПП

Прикладна соціологія

15

1,5 роки

Небюджетна

30

1,5 роки

20

2 роки

06 Журналістика

061 Журналістика

ОПП

Журналістика та
медіакомунікації (включає
спеціалізації: журналістика,
медіакомунікації, спортивна
журналістика, медіааналітика
та медіаекспертиза,
соціально-правозахисна
журналістика, інформаційне
забезпечення агробізнесу,
релігійна журналістика,
мовлення на зарубіжні
країни)

07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

ОПП

Облік, оподаткування та
контроль

106

Наявність
сертифікату
акредитації
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Факультет/
інститут

Історичний
факультет
Філософський
факультет
Економічний
факультет
Економічний
факультет
Філософський
факультет
Факультет
психології
Факультет
соціології

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
журналістики

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа та
страхування
072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

ОПП

Фінансові інститути та ризикменеджмент

40

2 роки

Небюджетна

ОПП

Корпоративні фінанси

35

2 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет

07 Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

ОПП

Менеджмент організацій і
адміністрування

40

2 роки

Небюджетна

08 Право

081 Право

ОПП

Право

249

1,5 роки

Небюджетна

08 Право

081 Право

ОПП

Інтелектуальна власність

50

1,5 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

09 Біологія

091 Біологія

ОПП

Біологія

70

1,5 роки

Небюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

09 Біологія

091 Біологія

ОПП

Біобезпека

25

1,5 роки

Небюджетна

10 Природничі науки

106 Географія

ОПП

Економічна та соціальна
географія

10

1,5 роки

Небюджетна

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки

ОПП

Управління проектами

30

1,5 роки

Небюджетна

24 Сфера
обслуговування

242 Туризм

ОПП

Туризм

10

1,5 роки

Небюджетна

25 Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону

251 Державна
безпека

ОПП

Охоронна діяльність та
безпека

50

1,5 роки

Бюджетна

25 Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону

256 Національна
безпека (за
окремими сферами
забезпечення та
видами діяльності)

ОПП

Стратегічний менеджмент у
сфері національної безпеки

20

1,5 роки

Небюджетна

107

Програму
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
НАЗЯВО
Програму
акредитовано
МОН України

Економічний
факультет
Навчальнонауковий
інститут права
Навчальнонауковий
інститут права
ННЦ Інститут
біології та
медицини
ННЦ Інститут
біології та
медицини
Географічний
факультет
Факультет
інформаційних
технологій
Географічний
факультет
Інститут
Управління
державної
охорони
Навчальнонауковий
інститут
публічного
управління та
державної
служби
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28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне
управління та
адміністрування

ОПП

Публічне управління та
адміністрування

90

1,5 роки

(за
замовленням
НАДС)

90

1,5 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне
управління та
адміністрування

ОПП

Публічне управління та
адміністрування (для
державних службовців за
замовленням Національного
агентства України з питань
державної служби)

28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне
управління та
адміністрування

ОПП

Державна служба

20

1,5 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне
управління та
адміністрування

ОПП

Парламентаризм та
парламентська діяльність

90

1,5 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне
управління та
адміністрування

ОПП

Місцеве самоврядування

50

1,5 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

29 Міжнародні
відносини

291 Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

ОПП

Зовнішня політика

45

2 роки

Небюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

108

Бюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

Навчальнонауковий
інститут
публічного
управління та
державної
служби
Навчальнонауковий
інститут
публічного
управління та
державної
служби
Навчальнонауковий
інститут
публічного
управління та
державної
служби
Навчальнонауковий
інститут
публічного
управління та
державної
служби
Навчальнонауковий
інститут
публічного
управління та
державної
служби
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 році
29 Міжнародні
відносини

291 Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

ОПП

Міжнародні комунікації
(міжнародна журналістика)

30

2 роки

Небюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО

29 Міжнародні
відносини

292 Міжнародні
економічні
відносини

ОПП

Міжнародна комерція

15

2 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

29 Міжнародні
відносини

292 Міжнародні
економічні
відносини

ОПП

Міжнародний бізнес
(менеджмент та маркетинг)

20

2 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

29 Міжнародні
відносини

292 Міжнародні
економічні
відносини

ОПП

Міжнародні економічні
відносини (комерція та
фінанси)

15

2 роки

Небюджетна

Спеціальність
акредитовано
МОН України

29 Міжнародні
відносини

293 Міжнародне
право

ОПП

Міжнародне право

33

2 роки

Небюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО
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Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин

Освітній ступінь магістра

3.1.2 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання іноземними мовами,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня магістра для іноземних громадян
на денну форму навчання
Мова
навчання

Тип освітньої
програми
Галузь знань

Спеціальність

(Освітньонаукова/
Освітньопрофесійна)

Українська

03 Гуманітарні
науки

035.01 Філологія (українська
мова та література)

ОНП

Англійська

03 Гуманітарні
науки

035.041 Філологія (германські
мови та літератури (переклад
включно), перша - англійська)

ОНП

Англійська

05 Соціальні та
поведінкові науки

054 Соціологія

ОНП

Англійська

06 Журналістика

061 Журналістика

ОПП

Англійська

10 Природничі
науки

103 Науки про Землю

ОПП

Освітня програма

Українська мова та література
(для іноземців) (мова навчання
українська)
Англійська мова та література
(мова навчання англійська) /
English Language and Literature
Соціологія (мова навчання
англійська) / Sociology
Журналістика і соціальна
комунікація (мова навчання
англійська) / Journalism and
social communication
Прикладна геологія (мова
навчання англійська) / Applied
Geology
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Пропонований
Нормативний
до набору
термін
ліцензований
навчання
обсяг (осіб)

Факультет / інститут

10

2 роки

Навчально-науковий
інститут філології

20

2 роки

Навчально-науковий
інститут філології

20

2 роки

Факультет соціології

10

1,5 роки

Навчально-науковий
інститут міжнародних
відносин

10

2 роки

ННІ Інститут геології
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Додаток 3.2 Перелік вступних випробувань та їхні вагові коефіцієнти
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста)
Факультет/Інститут
Форма здобуття освіти
Освітня програма

Перелік вступних
випробувань (вступних
іспитів)

Ваговий
коефіцієнт

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Географія
014.07 Середня освіта (Географія)

Картографія та географічні
інформаційні системи
Метеорологія
Гідрологія та інтегроване управління
водними ресурсами
Геоморфологія та палеогеографія
Географія рекреації та туризму
Урбаністика та регіональний розвиток
Політична географія та геополітика
Землеустрій та кадастр
Економічна та соціальна географія
Туризм

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
1,0

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит

0,5

Заочна форма навчання
Туризм
Економічна та соціальна географія
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Економіка та економічна політика
Економічна аналітика та статистика
Економічна кібернетика
Економіка та політика (мова навчання
англійська/українська) / Economics and
Politics
Міжнародна економіка
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0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Магістерський тест
навчальної компетентності
Економіка бізнесу
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Бізнес-консалтинг
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Облік, оподаткування та контроль
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Корпоративні фінанси
Фаховий іспит
Фінанси публічного сектору / Public
Магістерський тест
Sector Finance (З можливістю подвійного навчальної компетентності
дипломування разом з Норд
Фаховий іспит
Університетом, Норвегія)
Магістерський тест
Фінансові інститути та ризикнавчальної компетентності
менеджмент
Фаховий іспит
Магістерський тест
Менеджмент організацій і
навчальної компетентності
адміністрування
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Менеджмент інноваційної діяльності
Фаховий іспит
Бізнес-адміністрування і
Магістерський тест
консультування (мова навчання
навчальної компетентності
англійська/українська) з можливістю
подвійного дипломування з
Фаховий іспит
Університетом Мачерата, Італія
Магістерський тест
навчальної компетентності
Маркетинг
Фаховий іспит
Магістерський тест
Підприємництво, торгівля та біржова
навчальної компетентності
діяльність
Фаховий іспит

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Заочна форма навчання
Економіка бізнесу
Міжнародна економіка
Облік, оподаткування та контроль
Менеджмент організацій і
адміністрування
Фінансові інститути та ризикменеджмент
Корпоративні фінанси

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
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0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Денна форма навчання
Біоінформатика і структурна біологія
Високі технології (Хімія та
наноматеріали)
Високі технології (Хемоінформатика)
Високі технології (прикладна фізика та
наноматеріали)
Високі технології (біотехнологія)

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
Денна форма навчання
Теорія та методика навчання
української мови і літератури та
іноземної мови в старшій профільній
школі
Зарубіжна література та англійська
мова: теорія та методика навчання
Культурна антропологія з фаховим
вивченням іноземної мови
Українська філологія та
західноєвропейська мова
Літературно-мистецька аналітика та
західноєвропейська мова
Кримськотатарська філологія,
англійська мова та переклад
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: сербська та українська мови і
літератури
Сучасна англомовна комунікація та
переклад і дві західноєвропейські мови /
English Communication Studies and
Translation and two Western European
Languages (викладання іноземними
мовами)
Усний та письмовий переклад з
англійської та другої
західноєвропейської мови
Художній переклад з англійської мови,
літературне редагування та менеджмент
перекладацьких проектів
Галузевий переклад з німецької та
англійської мови; міжкультурний
менеджмент
Міжкультурна германістика (німецька
та англійська мови)

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0
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Загальний і галузевий усний та
письмовий переклад з іспанської та
англійської мов
Іспаномовні студії та переклад,
англійська мова
Загальний і галузевий усний та
письмовий переклад з італійської та
англійської мов
Загальний і галузевий усний та
письмовий переклад з португальської та
англійської мов
Загальний і галузевий усний та
письмовий переклад з французької та
англійської мов
Франкофонні студії та переклад,
англійська мова
Східна філологія, західноєвропейська
мова та переклад: арабська мова і
література
Східна філологія, західноєвропейська
мова та переклад: в’єтнамська мова і
література
Східна філологія, західноєвропейська
мова та переклад: індонезійська мова і
література
Східна філологія, західноєвропейська
мова та переклад: китайська мова і
література
Східна філологія, західноєвропейська
мова та переклад: корейська мова і
література
Східна філологія, західноєвропейська
мова та переклад: перська мова і
література
Східна філологія, західноєвропейська
мова та переклад: турецька мова і
література
Східна філологія, західноєвропейська
мова та переклад: японська мова і
література
Класичні студії та західноєвропейська
мова
Новогрецька філологія, англійська мова
та переклад
Фольклористика, міжкультурна
комунікація, іноземна мова
Прикладна лінгвістика (редакторськоперекладацька та експертна діяльність)

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Денна форма навчання
Стратегічні комунікації

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
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0,5
0,5
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Журналістика та медіакомунікації
(включає спеціалізації: журналістика,
медіакомунікації, спортивна
журналістика, медіааналітика та
медіаекспертиза, соціальноправозахисна журналістика,
інформаційне забезпечення агробізнесу,
релігійна журналістика, мовлення на
зарубіжні країни)
Бренд-комунікації
Правова журналістика
Цифрові медіа
Туристична журналістика
Медіакомунікації в бізнесі
Арт-медіа

Магістерський тест
навчальної компетентності

0,5

Фаховий іспит

0,5

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит

0,5

Магістерський тест
навчальної компетентності

0,5

Фаховий іспит

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Заочна форма навчання
Журналістика та медіакомунікації
(включає спеціалізації: журналістика,
медіакомунікації, спортивна
журналістика, медіааналітика та
медіаекспертиза, соціальноправозахисна журналістика,
інформаційне забезпечення агробізнесу,
релігійна журналістика, мовлення на
зарубіжні країни)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Денна форма навчання
Міжнародні відносини
Міжнародні комунікації
Регіональні студії
Дипломатія і міжнародне
співробітництво

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
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0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Міжнародна журналістика
Зовнішня політика та національна
безпека
Міжнародний бізнес
Міжнародні економічні відносини
Міжнародні фінанси та інвестиції

Міжнародне право

Міжнародне публічне право

Міжнародне приватне право
Європейське бізнесове право (мова
навчання українська / англійська) /
European Business Law

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський комплексний
тест з іноземної мови
Магістерський комплексний
тест з права
Магістерський комплексний
тест з іноземної мови
Магістерський комплексний
тест з права
Магістерський комплексний
тест з іноземної мови
Магістерський комплексний
тест з права
Магістерський комплексний
тест з іноземної мови
Магістерський комплексний
тест з права

0,5

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський комплексний
тест з іноземної мови
Магістерський комплексний
тест з права
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,7
0,3
0,7
0,3
0,7
0,3
0,7

Заочна форма навчання
Зовнішня політика
Міжнародні економічні відносини
(комерція та фінанси)
Міжнародний бізнес (менеджмент та
маркетинг)
Міжнародна комерція

Міжнародне право
Міжнародні комунікації (міжнародна
журналістика)
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0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,7
0,5
0,5
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
Денна форма навчання
Право

Інтелектуальна власність

Законодавча діяльність та
нормопроектування в Україні

Магістерський комплексний
тест з іноземної мови
Магістерський комплексний
тест з права
Магістерський комплексний
тест з іноземної мови
Магістерський комплексний
тест з права
Магістерський комплексний
тест з іноземної мови
Магістерський комплексний
тест з права
Магістерський комплексний
тест з іноземної мови

Україно-Європейські правничі студії
(Програма подвійного дипломування з
Університетом ім.Миколаса Ромеріса в
м.Вільнюс, Литва)(мова навчання
англійська) / Ukrainian and European
Магістерський комплексний
Legal Studies (Double Diploma Program in
тест з права
Association with the Mykolas Romeris
University (Vilnius, Lithuania) (language
of study: English)

0,3
0,7
0,3
0,7
0,3
0,7
0,3

0,7

Заочна форма навчання
Право

Інтелектуальна власність

Магістерський комплексний
тест з іноземної мови
Магістерський комплексний
тест з права
Магістерський комплексний
тест з іноземної мови
Магістерський комплексний
тест з права

0,3
0,7
0,3
0,7

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Американістика та європейські студії
Археологія
Етнологія
Історія мистецтв
Історія України
Східноєвропейські історичні студії
Сходознавство
Музеєзнавство, пам'яткознавство

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Фаховий іспит

1,0

Заочна форма навчання
Історія
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МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Математика
014.04 Середня освіта (Математика)
Математика
Актуарна та фінансова математика
Комп'ютерна математика
Прикладна та теоретична статистика

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
1,0
1,0
1,0

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ»
Денна форма навчання
Геологія
Геоінформатика
Геологія нафти і газу
Геофізика
Геохімія і мінералогія
Гідрогеологія
Геоінформаційні системи та технології
Оцінка землі та нерухомого майна

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Денна форма навчання
Публічне управління та
адміністрування
Державна служба
Місцеве самоврядування
Парламентаризм та парламентська
діяльність
Стратегічний менеджмент у сфері
національної безпеки

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит

0,5

Фаховий іспит

1,0

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Заочна форма навчання
Публічне управління та
адміністрування
Державна служба
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Публічне управління та
адміністрування (для державних
службовців за замовленням
Національного агентства України з
питань державної служби)
Місцеве самоврядування
Парламентаризм та парламентська
діяльність
Стратегічний менеджмент у сфері
національної безпеки

Магістерський тест
навчальної компетентності

0,5

Фаховий іспит

0,5

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит

0,5

Фаховий іспит

1,0

0,5
0,5
0,5

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»
Денна форма навчання
Біологія
Екологія
Біобезпека
Біотехнологія
Ландшафтний дизайн урбанізованого
середовища
Лабораторна діагностика

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
1,0
1,0
1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
1,0

Заочна форма навчання
Біологія
Біобезпека

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Денна форма навчання
Інженерія програмного забезпечення
Управління проектами
Інформаційна аналітика та впливи
Технології штучного інтелекту
Інформаційні системи
Кібербезпека
Програмні технології інтернет речей
Мережеві та інтернет технології

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Фаховий іспит

1,0

Заочна форма навчання
Управління проектами

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ
Денна форма навчання
Прикладна математика
Інформатика
Бізнес-інформатика

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
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Штучний інтелект (мова навчання
українська / англійська) / Artificial
Intelligence
Математичні методи штучного
інтелекту (мова навчання українська /
англійська) / Mathematical Methods of
Artificial Intelligence
Програмне забезпечення систем
Системи і методи прийняття рішень

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
1,0

Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
0,5

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит

0,5

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ
Денна форма навчання
Педагогіка вищої школи
Психологія
Політична психологія
Психологія дитинства і сім'ї з основами
психотерапії
Клінічна психологія з основами
психотерапії
Нейропсихологія
Соціальна робота
Соціальна педагогіка

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

Заочна форма навчання
Психологія

0,5

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Денна форма навчання
Прикладна фізика та наноматеріали
Біомедична фізика, інженерія та
інформатика
Радіофізика та електроніка
Комп’ютерні системи та мережі
Інформаційна безпека
телекомунікаційних систем і мереж

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
1,0

Фаховий іспит

1,0
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ
Денна форма навчання
Соціологія
Гендерні студії (програма з можливістю
подвійного дипломування з
Університетом Лунда, Швеція)

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит

0,5

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит

0,5

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит

1,0

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит

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

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Фаховий іспит

0,5

Фаховий іспит

1,0

0,5
0,5
0,5

Заочна форма навчання
Прикладна соціологія

0,5

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Медична фізика
Фізика наносистем
Фізика високих енергій
Ядерна енергетика
Квантова теорія поля
Астрофізика
Квантові комп’ютери, обчислення та
інформація
Лазерна і оптоелектронна техніка
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Філософія
Релігієзнавство
Культурологія
Політологія

0,5

Заочна форма навчання
Політологія
Філософія

0,5
1,0

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Денна форма навчання
Хімія
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Додаток 3.3 Таблиці переведення тестових балів
Таблиця переведення тестових балів з права магістерського комплексного
тесту до шкали 100-200
Тестовий бал Бал за шкалою
100-200
1
100
2
105
3
110
4
114
5
118
6
122
7
125
8
128
9
131
10
133
11
135
12
137
13
138
14
139
15
140
16
141
17
142
18
143
19
144
20
145
21
146
22
147
23
148
24
149
25
150

Тестовий бал Бал за шкалою
100-200
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
164
166
168
170
172
174
176
179
182
186
190
195
200
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Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови магістерського
комплексного тесту до шкали 100-200
Тестовий бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Бал за шкалою
100-200
100
110
118
125
129
132
135
138
140
142
144
146
148
149
150

Тестовий бал
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Бал за шкалою
100-200
151
152
153
154
156
158
161
164
168
172
176
180
185
192
200

Таблиця переведення тестових балів магістерського тесту навчальної
компетентності до шкали 100-200
Тестовий бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Бал за шкалою
100-200
100
108
115
120
125
129
132
135
138
140
142
144
146
147
148
149
150

Тестовий бал
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Бал за шкалою
100-200
151
152
153
155
157
159
162
165
168
171
175
179
183
188
194
200

IV. Правила прийому до Інституту післядипломної освіти Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
1. Цей розділ уточнює та доповнює Розділи II та III Правил прийому з
урахуванням особливостей вступу до Інституту післядипломної освіти
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі у цьому
розділі – Інститут) під час вступу на навчання до Інституту для здобуття
освітніх ступенів бакалавра та магістра.
2. Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра
до Інституту здійснюється виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
3. Кількість осіб для зарахування на навчання за освітнім ступенем
бакалавра, магістра здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного
рівня вищої освіти або для певної освітньої програми Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників
1. На навчання до Інституту для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
освітні програми, зазначені у Додатку 4.1, приймаються особи, які здобули
освітній ступінь бакалавра (та/або ступінь магістра, та/або ОКР спеціаліста) за
іншою спеціальністю.
На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на освітні програми,
зазначені у Додатку 4.2, приймаються особи, які здобули освітній ступінь
бакалавра (та/або ступінь магістра, та/або ОКР спеціаліста) за іншою
спеціальністю. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»
приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей
081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство»,
6.030202 «Міжнародне право».
При цьому для осіб, що беруть участь у конкурсному відборі для здобуття
освітнього ступеня бакалавра, магістра на основі освітнього ступеня бакалавра
(освітнього ступеня магістра, ОКР спеціаліста), здобутого за іншою
спеціальністю, середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до відповідного
диплому має бути не нижчим за 60 балів. Оцінки з додатка до диплома, які
виставлені за 5-ти бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає
65 балам, «4» відповідає 80 балам, «5» відповідає 95 балам. При використанні
інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія.
§ 2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Порядок роботи відбіркової комісії:
понеділок – п’ятниця з 900 до 1700
18 липня, 19 серпня, 23 серпня, 15 вересня, 24 вересня, 21 жовтня,
28 жовтня з 900 до 1800
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2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня
магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальності 081 «Право») на заочну
форму здобуття освіти:
Етапи вступної кампанії
І етап
Реєстрація вступників для складання магістерського
тесту навчальної компетентності для вступників за
спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та
поведінкові
науки»,
07
«Управління
та
адміністрування»
Прийом заяв від вступників для участі у
конкурсному відборі на основі ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
Початок
реєстрації
електронних
кабінетів
вступників, завантаження необхідних документів
Основна сесія магістерського тесту навчальної
компетентності
за
графіком,
затвердженим
Українським центром оцінювання якості освіти для
вступників за спеціальностями галузей знань
05 «Соціальні
та
поведінкові
науки»,
07 «Управління та адміністрування»
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають
на основі індивідуальної усної співбесіди замість
магістерського тесту навчальної компетентності
Прийом заяв та документів від осіб, вступають на
основі
магістерського
тесту
навчальної
компетентності та фахового іспиту в закладі освіти
Проведення Університетом фахових вступних
випробувань
Проведення Університетом індивідуальних усних
співбесід замість магістерського тесту навчальної
компетентності для вступників, які вступають на
основі ступеня вищої освіти магістр (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст), здобутого за
іншою спеціальністю
Надання рекомендацій для зарахування
Завершення виконання вимог для зарахування
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
ІІ етап
Початок прийому заяв і документів від вступників
для участі в конкурсному відборі
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27 червня –
18 липня (до 1800)
1 липня –
19 серпня (до 1800)
01 серпня

10 серпня –
17 серпня

16 серпня –
23 серпня (до 1800)
16 серпня –
15 вересня (до 1800)
16 серпня – 17 вересня

25 серпня – 31 серпня

до 20 вересня
24 вересня (до 1800)
25 вересня

03 жовтня
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Закінчення прийому заяв і документів
Проведення вступних випробувань

04 листопада
08 листопада –
18 листопада

Оприлюднення рейтингового списку вступників із
зазначенням рекомендованих до зарахування
Завершення виконання вимог для зарахування
Зарахування вступників на навчання за кошти
фізичних/юридичних осіб

до 22 листопада
до 28 листопада
до 30 листопада

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня
магістра на заочну форми здобуття освіти за спеціальністю 081 «Право»:
Етапи вступної кампанії
І етап
Реєстрація вступників для складання магістерського
комплексного тесту
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників,
завантаження необхідних документів
Основна сесія магістерського комплексного тесту за
графіком, затвердженим Українським центром
оцінювання якості освіти для вступників
спеціальності 081 «Право»
Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному
відборі
Надання рекомендацій для зарахування
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або
юридичних осіб

27 червня –
18 липня (до 1800)
01 серпня
10 серпня – 17 серпня
26 вересня –
21 жовтня (до 1800)
до 24 жовтня
28 жовтня (до 1800)
31 жовтня

4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний
відбір та зарахування для здобуття освітнього ступеня бакалавра:
Етапи вступної кампанії
І етап
Початок прийому заяв і документів від
вступників для участі в конкурсному відборі
Закінчення прийому заяв і документів
Проведення Університетом вступних
випробувань
Оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування
Завершення виконання вимог для зарахування
Зарахування вступників на навчання за кошти
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ІІ етап

29 липня

03 жовтня

26 серпня
29 серпня –
02 вересня
не пізніше
06 вересня
до 08
вересня
09 вересня

02 листопада
03 листопада –
08 листопада
до 10
листопада
до 15
листопада
16 листопада
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фізичних та/або юридичних осіб
§ 3. Порядок прийому заяв і документів
1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на освітні програми
Додатка 4.1 для участі в конкурсному відборі подають заяви у паперовій
формі.
2. Вступники для здобуття ступеня магістра на освітні програми
Додатка 4.2 для участі в конкурсному відборі подають заяви:
•
в електронній формі, крім визначених цими Правилами прийому
випадків (див. § 3 Розділ ІІІ);
•
у паперовій формі за умови складання вступних випробувань в
Університеті (див п.6 § 4 цього розділу Правил прийому);
•
у паперовій формі, для участі у другому етапі (див § 2 етап ІІ цього
розділу Правил прийому) конкурсного відбору.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією в
порядку, визначеному законодавством.
3. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються
уповноваженою особою Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто
оригінали таких документів:
• документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус»;
• військово-облікового документа (для військовозобов’язаних –
військового
квитка
або
тимчасового
посвідчення
військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку
до призовних дільниць);
• документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ,
якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній
електронній базі з питань освіти. Для вступу на ОС бакалавра – копію
диплома ОКР спеціаліста або ОС бакалавра з додатком до нього;
• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за
іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) замість магістерського тесту навчальних компетентностей.
4. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка
державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про
освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
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•
копії документів, зазначені у пункті 3 цього параграфа;
•
4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
•
згоду вступника на обробку персональних даних;
•
папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).
6. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військовооблікового документа засвідчує за оригіналами Приймальна (відбіркова)
комісія Університету. Копії документів без пред'явлення оригіналів не
приймаються.
§ 4. Організація конкурсного відбору
1.
Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за
результатами вступних випробувань.
2.
Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра для вступу на
основі здобутого ступеня вищої освіти здійснюється за результатами вступних
випробувань у передбачених цими Правилами прийому випадках:
за спеціальностями 081 «Право» – у формі магістерського комплексного
тесту, єдиного вступного іспиту з іноземної мови, єдиного фахового вступного
випробування, розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами
прийому випадках;
за спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» – у формі магістерського тесту навчальної
компетентності, фахового іспиту, індивідуальної усної співбесіди або розгляду
мотиваційних листів в передбачених цими Правилами прийому випадках;
3.
Реєстрація вступників для складання магістерського тесту
навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту, їх
організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.
4.
Тестові завдання з іноземних мов магістерського комплексного
тесту укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з
іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста),
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року
№ 411.
Тестові завдання з права магістерського комплексного тесту укладаються
відповідно до Програми предметного теста єдиного фахового вступного
випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне
право», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 лютого
2022 року № 107.
Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності
укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної
компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
11 лютого 2022 року № 158.
5.
Під час вступу для здобуття вищої освіти на спеціальності
081 «Право» зараховуються результати магістерського комплексного тесту, або
результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та
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результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будьяких комбінаціях).
Результати єдиного фахового вступного випробування з права та результати
єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за бажанням
вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського комплексного
тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів єдиного
фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та
магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує
15 балів.
6.
Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами прийому
передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності,
вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту
навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з
іноземної мови.
Програми вступних випробувань, які проводить Університет,
затверджуються Головою Приймальної комісії та оприлюднюються не пізніше
15 травня 2022 року.
7.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
07 «Управління та адміністрування» конкурсний бал визначається формулою:
КБ = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,
де П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або
індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цими
Правилами прийому випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця
переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до
шкали 100-200 наведена в Додатку 3.3 розділу ІІІ до цих Правил прийому;
П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).
8.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 «Право» конкурсний бал визначається формулою:
КБ = 0,3 × П1 + 0,7 × П2,
де П1 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту з іноземної мови або
єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100
до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови
магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в Додатку 3.3
розділу ІІІ до цих Правил прийому;
П2 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної усної
співбесіди у передбачених цими Правилами прийому випадках) з права або
єдиного вступного фахового випробування 2019-2021 років (за шкалою від
100 до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів з права магістерського
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комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в Додатку 3.3 розділу ІІІ до цих
Правил прийому.
9.
Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на освітні
програми, вказані у Додатку 4.1, здійснюється за результатами письмового
вступного випробування у формі тесту, що проводить Інститут.
Знання та вміння, продемонстровані вступником на вступному
випробуванні під час вступу на відповідні освітні програми ступеня бакалавра,
оцінюються за 200-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка складає
100 балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні менше ніж 100 балів,
позбавляються права участі в конкурсі за цією освітньою програмою.
Конкурсний бал вступника під час вступу на освітні програми ступеня
бакалавра визначається оцінкою, отриманою на вступному випробуванні.
10.
Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові
іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що
посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на
участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з
фотокарткою.
§ 5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
1.
Рейтингові списки оприлюднюються у повному обсязі на
офіційному вебсайті Університету на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.
2.
Рейтинговий список вступників впорядковується:
• за конкурсним балом від більшого до меншого;
• за результатами розгляду мотиваційних листів.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників.
§ 6. Надання рекомендацій для зарахування
1. Рішення щодо надання рекомендації для зарахування на навчання
приймається Приймальною комісією Університету за рекомендацією фахової
атестаційної комісії Інституту на основі сформованого за конкурсними
оцінками рейтингового списку.
2. Рейтингові списки (зокрема поточні) формуються Приймальною
комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються в повному обсязі на відповідній
сторінці Університету шляхом надання посилання на відповідну сторінку у
відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості
на підставі даних ЄДЕБО.
§ 7. Виконання вступниками вимог для зарахування
Особи, що беруть участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб після ухвалення Приймальною комісією
рішення про рекомендування до зарахування відповідно до термінів,
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визначених у § 2 цього розділу, зобов’язані виконати вимоги для зарахування
на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, а саме подати
особисто до Приймальної (відбіркової) комісії такі документи:
• копії документів, зазначені в п.3 § 3 цього розділу (для вступників, що
подали електронну заяву на участь у конкурсному відборі);
• реєстраційний
номер
облікової
картки
платника
податків
(ідентифікаційний код),
а також, укласти договір про навчання між Університетом та вступником
відповідно до п.8 § 3 розділу І.
2. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може
здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих
копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного
підпису вступника, на електронну адресу відбіркової комісії Інституту, в
строки, визначені § 2 цього розділу. Якщо впродовж двадцяти календарних днів
після початку навчання вступником не буде надано оригінали документів, то
наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.
3. 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 (юридичних) осіб та укласти договір між
Університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню
послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо
її оплати.
§ 8. Коригування списку рекомендованих до зарахування
Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти
фізичних та/або 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/або
юридичних осіб, не були рекомендовані до зарахування на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, у порядку зменшення суми конкурсних балів.
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Додаток 4.1 Перелік спеціальностей, освітніх програм, за якими оголошується прийом для здобуття
освітнього ступеня бакалавра до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені
Тараса Шевченка на заочну форму здобуття освіти
Спеціальність

053 Психологія
081 Право

Освітня програма

Пропонований до
набору
ліцензований
обсяг (осіб)

Нормативний
термін навчання (в
академічних
роках)

Тип пропозицій
(бюджетна /
небюджетна)

Практична психологія

100

2 роки

Небюджетна

Правнича діяльність

60

2 роки

Небюджетна

Наявність
сертифікату
акредитації
Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Вступне
випробування

Вагові
коефіцієнти

Людина і світ

1

Людина і світ

1

Додаток 4.2 Перелік спеціальностей, освітніх програм, за якими оголошується прийом для здобуття
освітнього ступеня магістра до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені
Тараса Шевченка на заочну форму здобуття освіти

Спеціальність

053 Психологія

Тип освітньої
програми
(Освітньо-наукова
/
Освітньопрофесійна)

ОПП

Освітня
програма

Практична
психологія

Пропоновани
й до набору
ліцензований
обсяг (осіб)

Нормативни
й термін
навчання (в
академічних
роках)

Тип пропозиції
(бюджетна /
небюджетна)

Наявність
сертифікату
акредитації

175

2 роки

Небюджетна

Програму
акредитовано
НАЗЯВО
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Вступні випробування

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит

Вагові
коефіцієнти

0,5
0,5
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053 Психологія
072 Фінанси,
банківська справа
та страхування
073 Менеджмент

081 Право

Психологія
сім’ї з
основами
психотерапії

75

ОПП

Управління
фінансами

50

ОПП

Менеджмент
організацій
охорони
здоров’я

20

ОПП

ОПП

Приватне та
публічне
право

35

2 роки

2 роки

2 роки

1,5 роки

Небюджетна

Небюджетна

Небюджетна

Небюджетна
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Спеціальність
акредитовано
МОН України
Програму
акредитовано
НАЗЯВО

Спеціальність
акредитовано
МОН України
Спеціальність
акредитовано
МОН України

Магістерський тест
навчальної компетентності

0,5

Фаховий іспит

0,5

Магістерський тест
навчальної компетентності
Фаховий іспит
Магістерський тест
навчальної компетентності

0,5

Фаховий іспит

0,5

Магістерський комплексний
тест з іноземної мови
Магістерський комплексний
тест з права

0,3

0,5
0,5

0,7

