І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:
адресне розміщення державного замовлення – надання вступнику на денну та
заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти
рекомендації до зарахування за найвищою із зазначених ним пріоритетностей
заяв, за якою він потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до
зарахування на місця навчання за державним (регіональним) замовленням,
відповідно до його конкурсного бала;
відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її
окремі функції в структурному або у відокремленому структурному підрозділі
Київського університету імені Бориса Грінченка (далі - Університет);
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття
вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання,
вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів), творчого
конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи
досягнень тощо;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку
рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання
до вищого навчального закладу;
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) –
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та
захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів
освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція із
заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або
(регіональним) замовленням (загальний обсяг державного або регіонального
замовлення);
квота-1 – визначена частина загального обсягу місць державного
(регіонального) замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може
бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі
вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;
квота-2 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних
пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального
замовлення (для закритих конкурсних пропозицій) в уповноважених вищих
навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що

мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку
прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за
№ 795/28925; (при вступі до Університету не застосовується);
квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути
використана Університетом, для прийому на навчання на основі повної
загальної середньої освіти осіб, які її здобули в навчальних закладах міста
Києва;
конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція Університету для прийому
вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки,
одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних
інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк
навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеню (освітньокваліфікаційного рівня) (в Університеті створюються закриті та небюджетні
конкурсні пропозиції);
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять
результати вступних випробувань та інших показників, що обраховується
відповідно до цих Умов прийому та цих Правил; конкурсний бал для
конкурсного відбору на перший курс бакалавра на основі повної загальної
середньої обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого,
територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при
розрахунках округлюється з точністю до 0,001;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти
незалежно від джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі
конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників
відповідно до цих Правил (на конкурсній основі);
конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з
якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до
Університету;
небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не
надаються місця для навчання за державним (регіональним) замовленням;
право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом,
щодо зарахування на навчання до Університету на основі повної загальної
середньої освіти за квотою-1 та квотою-3, що реалізується відповідно до цих
Правил;

право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних
навчальних закладів – право вступника, передбачене законом, щодо
зарахування на навчання до Університету за державним (регіональним)
замовленням за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта» в разі укладення
ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і
селищах міського типу, що реалізується відповідно до Умов прийому та цих
Правил (застосовується при наявності угоди);
презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного
випробування, що може бути передбачена при вступі, для здобуття освітнього
ступеня доктора філософії, яка передбачає заслуховування та обговорення
повідомлення вступника;
пріоритетність – визначена вступником, під час подачі заяв, черговість заяв
(від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою
визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для
зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної
середньої освіти за державним або регіональним замовленням;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю
зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується
відповідно до Умов прийому та цих Правил;
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня
знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за
результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику
рекомендації до зарахування;
творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття
ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або
фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної
підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, 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, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 04 листопада 2016 року за № 1351/27796;
технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою
приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час
внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом
про допущену технічну помилку;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі
здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що

здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної
програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше
компетентностей.
Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про
зайнятість населення".
2. Провадження освітньої діяльності у Київському університеті імені
Бориса Грінченка (надалі – Університет) здійснюється відповідно до ліцензії
Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636821 від 19.06.2015 р., термін
дії до 01.07.2020 року.
Університет оголошує прийом на навчання для здобуття вищої освіти за
ступенями бакалавра, магістра, відповідно до ліцензії (див. додаток 1) та цих
Правил.
Прийом для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії
здійснюється Відділом аспірантури, докторантури, що є структурним
підрозділом Університету. Правила прийому до аспірантури Київського
університету імені Бориса Грінченка в 2017 році наведені у додатку А до цих
Правил.
Прийом для здобуття вищої освіти за ступенем доктора наук здійснюється
Відділом аспірантури, докторантури, що є структурним підрозділом
Університету. Правила прийому до докторантури Київського університету імені
Бориса Грінченка в 2017 році наведені у додатку Б до цих Правил.
3. 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 (зі
змінами, внесеними згідно з постановою КМ №674 від 27.09.2016). Прийом на
навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання
здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями
(напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів
підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.
4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції
відповідно додатків 1, 3, 11.
5. Для здобуття ступенів вищої освіти до Університету приймаються:
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня
бакалавра;

особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються
особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі
індивідуальний навчальний план.
Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на
другий (третій) курс. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю
особи приймаютьсь на другий курс.
6. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох
вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за
кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (навчання для
здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичногоабо ветеринарного
спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним
здобуттям ступенів бакалавра та магістра).
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи
більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами
підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.
7. Організацію прийому вступників до Університету здійснює Приймальна
комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою.
Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого
навчального закладу, затвердженим вченою радою Університету (22.12.2016
протокол №12) відповідно до Положення про приймальну комісію вищого
навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про
приймальну комісію Університету оприлюднюється на його веб-сайті.
Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, у тому
числі Умов вступу, цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи
Приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу ректором Університету та/або
виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу,
вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної
комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу в
день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного
рішення.
8. У 2017 році набір вступників для здобуття вищої освіти ступеня
молодшого бакалавра не проводиться.

