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Університетський коледж є відокремленим структурним підрозділом 

Київського університету імені Бориса Грінченка. Правила прийому на навчання 

до Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка 

в 2016 році (надалі – Правила) розроблені Приймальною комісією Київського 

університету імені Бориса Грінченка (далі – Приймальна комісія) відповідно до 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році 

(надалі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 4 листопада 2015 року за № 1351/27796 та змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085 зареєстрованих 

у Міністерстві юстиції України 14.06.2016 р. за № 860/28990. 
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І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях: 

відбіркова комісія – структурний підрозділ Приймальної комісії, який 

виконує її функції у відокремленому структурному підрозділі Університету; 

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, 

здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться 

у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, 

творчого конкурсу, фахового випробування тощо;  

вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування 

навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої 

освіти;  

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 

навчання до Університету, зокрема до Університетського коледжу;  

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) - 

автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 
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захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 

освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;  

конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати 

вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до 

Умов та цих Правил для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти. Конкурсний бал при 

розрахунках округлюється з точністю до 0.001; 
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конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних 

досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на 

навчання до Університету;  

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене 

законом, щодо зарахування на навчання до Університету на основі базової чи 

повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих 

Правил;  
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право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої 

позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками 

конкурсному балі;  

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю 

зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується 

відповідно до Умов та цих Правил; 

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до 

певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами 

якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до 

рейтингового списку;  

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на основі 

повної та базової загальної середньої освіти, метою якого є перевірка та 

оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальностями (у тому 

числі здобутої раніше професійної підготовки), які визначені Переліком 

спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням 

рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом 

МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085; 
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технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена 

уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до 

Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 

сформованим в Єдиній базі;  

1.2. Провадження освітньої діяльності в Університетському коледжі 

Київського університету імені Бориса Грінченка (надалі – Коледж) 

здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія 

АЕ № 636821 від 19.06.2015 р., термін дії до 01.07.2020 року.  
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Коледж оголошує прийом для здобуття вищої освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до ліцензії (див. 

додаток А1) та цих Правил.  

Прийом на навчання на перший курс з нормативним строком навчання 

проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями 

(спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом 

на навчання на другий з нормативним строком навчання здійснюється в межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями  відповідно до 

переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на 

перший курс.  

1.3. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється: 

 за кошти місцевого (м. Києва) бюджету – за державним 

замовленням; 

 за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста за рахунок видатків місцевого бюджету (за державним 

замовленням) визначаються Департаментом освіти і науки, молоді та спорту – 

виконавчим органом Київради (Київської міської державної адміністрації). 

Понад установлені обсяги прийому на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів місцевого бюджету, Коледж здійснює прийом студентів на навчання за 

кошти фізичних (юридичних) осіб у межах ліцензованого обсягу, виділеного 

для прийому у 2016 році.  

1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 

в Коледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 

цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти 

державного або місцевого бюджету.  

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або 

місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно 

безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих 

навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до 

державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного 

або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року 

№ 658.  

1.5. Прийом до Коледжу на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел 

фінансування. 

1.6. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за 

кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами 

підготовки). 
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Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним 

замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-

кваліфікаційними рівнями) та формами навчання. 
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1.7. Під час вступу Коледж гуртожиток для вступників не надає. 

 


