
VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

 

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали 

сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних 

іспитів, творчих конкурсів) з трьох предметів відповідно до додатку 5 цих 

Правил.  

 

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього 

незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, або складають вступний іспит з 

урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій. 

 

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня 

магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання 

для здобуття ступеня магістра, зараховуються: 

 

результати вступного іспиту з іноземної мови, інших фахових 

випробувань (Додаток 4); 

 

для вступу за спеціальністю 081 «Право» – бали єдиного фахового 

вступного випробування з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі 

складові: 

 

тест з права; 

 

тест загальної навчальної правничої компетентності; 

 

тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька 

мова). 

 

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного 

випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється 

відповідно до законодавства. В цих Правилах – Додаток В. 

Абзац змінений згідно рішення Приймальної комісії, прот окол від 07.06.2017 р. № 7 

 



Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing 

System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче 

рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного 

рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.  

 

Особи, що вступають до Університету для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), мають проходити 

додаткове вступне випробування. Це випробування оцінюється за шкалою 

«склав/несклав». Особи, що отримали оцінку «несклав» до дальшої 

участі у конкурсі не допускаються. Особи, що отримали оцінку 

«склав» проходять конкурсний відбір відповідно абзацу другому 

цього пункту.  

 

 

3. Для конкурсного відбору осіб: 

- які вступають на третій курс (з нормативним терміном навчання) на 

визначену кількість місць (див. додаток 3), які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня 

бакалавра; 

- які вступають на другий курс (з нормативним терміном навчання) на 

вакантні місця ліцензованого обсягу (див. додаток 11), для здобуття 

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю; 

- які вступають на навчання (на вакантні місця ліцензованого обсягу), 

для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю; 

- які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра і 

спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) та виконують у повному обсязі навчальний план, для 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки) на другий курс в межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу; 

зараховуються результати фахових випробувань. 

 

4. Конкурсний бал розраховується: 



 

для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за формулою 

 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, 

 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета; А – 

середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в 

шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала 

документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною 

шкалою, в шкалу 100-200(додаток 8), ОУ – бал за успішне закінчення 

підготовчих курсів Університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 

балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені додатку 6. 

 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлені цими 

Правилами і зазначені у додатку 5.  

 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 

5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» 

відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин 

додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 

12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 

 

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у 

міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і 

науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і 

Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних 

випробувань за вибором вступника. 

 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам 

III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України 2017 або 2016 року останній 

доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому 

перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 
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Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий 

(ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його 

множення на їх добуток, причому: 

 

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій Університету у місті Києві; 

 

ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності 

(спеціалізації), які передбачені в додатку 6 цих Правил, та 1,00 в інших 

випадках; 

 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, 

які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що 

знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у 2017 році, 

та 1,00 в інших випадках; 

 

ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове 

зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в 

інших випадках. 

 

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він 

встановлюється таким, що дорівнює 200. 

 

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня 

магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання 

для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал розраховуєтьсмя як сума балів 

за: іспит з іноземної мови, фаховий іспит, середній бал додатку до диплому 

про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень). Середній бал 

диплому обчислюється як середнє арифметичне оцінок в межах 100 з 

урахуванням розрахунків наведених в додатку 9;  

для вступу за спеціальністю 081 «Право» – бали єдиного фахового 

вступного випробування з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, з урахуванням 

середнього балу документу про попередню освіту. 

 

6. Для конкурсного відбору осіб: 

- які вступають на третій курс (з нормативним терміном навчання) на 

визначену кількість місць (див. додаток 3), які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня 

бакалавра; 

- які вступають на другий курс (з нормативним терміном навчання) на 

вакантні місця ліцензованого обсягу (див. додаток 12), для здобуття 



ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю; 

- які вступають на навчання (на вакантні місця ліцензованого обсягу), 

для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю; 

- які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра і 

спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) та виконують у повному обсязі навчальний план, для 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки) на другий курс в межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу; 

конкурсний бал розраховується як сума балів за фахове випробування та 

середнього балу документу пор попередню освіту. Середній бал диплома 

молодшого спеціаліста розраховується як середнє арифметичне оцінок в 

межах 100 з урахуванням розрахунків наведених у додатку 9. 
  
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-

бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому 

значенню. 

 

7. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів. 

 

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне 

отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку 

нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, 

не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному 

відборі на навчання. 

 

8. Програми співбесід затверджуються головою Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 

 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які 

бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

 

Програми творчих конкурсів розробляються відповідними фахівцями і 

затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до 



початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів 

завдань, що виходять за межі зазначених програм.  

 

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих 

конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Університету.  

 

9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування 

у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

 

10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 

Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок 

роботи якої затверджуються наказом ректора. 

 

11. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших 

конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. 
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12. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть 

бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну 

пропозицію в межах Університету. 

 

13. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання за результатами апеляцій Приймальна комісія, після 

відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в 

документацію, перераховують конкурсний бал. 

 

14. Інформацію про призерів (осіб, нагороджених дипломами І-ІІІ 

ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та 

III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України Приймальна комісія отримує з 

Єдиної бази. 

 
 



 

Правила прийому на навчання до Київського університету імені Бориса 

Грінченка в 2017 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 2017 році (надалі – Умови прийому), затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за 

№1515/29645. 

 

 


