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І. Загальні положення

У цьому положенні терміни вживаються у таких значеннях:
відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) - конкурсна
пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням
визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами
державного замовлення;
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;
Квота-1 - визначена частина максимального (для відкритих конкурсних
пропозицій) або загального обсягу місць державного або 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 № 560 від 24 травня 2016 року,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за
№ 795/28925;
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Квота-3 - визначена частина регіонального замовлення, яка може бути
використана комунальним вищим навчальним закладом, або державного
замовлення, наданого за кошти місцевого бюджету, яка може бути
використана державним вищим навчальним закладом для прийому на
навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які її здобули в
навчальних закладах на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;
конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція вищого навчального
закладу (відокремленого структурного підрозділу вищого навчального
закладу, структурного підрозділу вищого навчального закладу, який
знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого
навчального закладу) 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 (освітньо-кваліфікаційного рівня): розрізняють
відкриті, закриті та небюджетні конкурсні пропозиції;
конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої
входять результати вступних випробувань та інші показники, що
обраховуються відповідно до цих Умов та Правил прийому до вищого
навчального закладу (далі - Правила прийому); конкурсний бал для
конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної
середньої освіти 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 форми власності вищого навчального закладу та джерел
фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів
та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до
цих Умов (на конкурсній основі);
конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень
з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до
вищого навчального закладу;
небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не
надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
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право на зарахування за квотами - право вступника, передбачене
законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на
основіповної загальної середньої освіти заквотою-1, квотою-2 таквотою-3,
що реалізується відповідно до цих Умов;
право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних
навчальних закладів - право вступника, передбачене законом, щодо
зарахування на навчання до вищого навчального закладу за державним або
регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта» та
22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не
менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що
реалізується відповідно до цих Умов;
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; вищий навчальний заклад в Правилах прийому може
передбачати встановлення пріоритетностей для вступу на основі здобутого
раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;
рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю
зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується
відповідно до цих Умов та Правил прийому до вищого навчального закладу;
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
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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;
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.
2. Організація вступних випробувань

Прийом до університету на всі ступені здійснюється за конкурсом
незалежно від джерел фінансування.
2.1.
Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної
середньої освіти на ступінь бакалавра, обчислюється як сума балів
визначених правилами прийому до університету предметів із сертифіката
Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа
про повну загальну середню освіту, результатів творчих конкурсів та/або
вступних випробувань із зазначенням вагових коефіцієнтів, які
присвоюються балам сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання,
середньому балу документа про повну загальну середню освіту, балу за
конкурс творчих або фізичних здібностей у передбачених випадках
Правилами прийому до університету, що оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів, балів за проходження підготовчих курсів. Програми означених
вступних випробувань розробляються університетом за три місяці до початку
прийому заяв та документів вступників і затверджуються головою ПК.
Абітурієнти, які вступають на спеціальності хореографія, музика,
образотворче мистецтво, фізична культура складають відповідно творчий
конкурс з хореографії, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва,
фізичної культури.
Результати творчих конкурсів з хореографії, музичного мистецтва,
образотворчого мистецтва, фізичної культури оцінюються за 100-бальною
шкалою оцінювання та множаться на ваговий коефіцієнт. В конкурсі беруть
участь вступники, які успішно витримали вступне випробування і отримали
100-200 балів.
Прийом на денну і заочну форми навчання за скороченими програмами

6

бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань,
проведених у формі фахового випробування. Програми означених вступних
випробувань розробляються університетом за три місяці до початку прийому
заяв та документів вступників і затверджуються головою ПК. В конкурсі
беруть участь вступники, які успішно витримали вступне випробування і
отримали 124-200 балів.
Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури,
приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науковопедагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з тієї мови,
оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня
бакалавра за скороченими програмами, конкурсний бал обчислюється
шляхом додавання балів фахового випробування (фахових випробувань) та
середнього бала документа про освіту (додатка до документа). В обрахунок
середнього бала додатка до документа про освіту включаються всі числові
показники (оцінки, бали) успішності абітурієнта.
Прийом на спеціальності освітнього ступеня магістра здійснюється на
конкурсній основі за результатами вступних випробувань з дисциплін,
визначених у додатку 4 до Правил прийому, проведених у формі фахового
випробування з врахуванням середнього бала документа про базову або
повну вищу освіту з округленням до сотих частин бала.
Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів. В конкурсі беруть участь вступники, які успішно витримали
вступні випробування і отримали 124-200 балів.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня
магістра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового
випробування (фахових випробувань), вступного екзамену з іноземної мови
та середнього бала документа про базову або повну вищу освіту (додатка до
документа). При цьому середній бал документа про базову вищу або вищу
освіту обчислюється за 5-бальною шкалою (за відсутності бальної системи
оцінювання) з округленням до сотих частин бала або за бальною системою
(за наявності балів у додатку до документа про освіту) і переводиться у 200бальну шкалу (від 100 до 200) за таблицями відповідності, наведеними у
додатках 8, 8,1 та 8.2. до цих Правил і вноситься до Єдиної бази.
Програми

означених

вступних

випробувань

розробляються
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університетом за три місяці до початку прийому заяв та документів
вступників і затверджуються головою ПК.
Для вступників на ступінь магістра обов’язковим є складання
вступного екзамену з іноземної мови.
Прийом на спеціальності освітнього ступеня доктора філософії
здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з
дисциплін, визначених у додатку 11 до Правил прийому, проведених у формі
вступного випробування з врахуванням середнього бала документа про
базову або повну вищу освіту з округленням до сотих частин бала.
Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів. В конкурсі беруть участь вступники, які успішно витримали
вступні випробування і отримали 124-200 балів.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня
доктора філософії, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів
фахових випробувань, вступного екзамену з іноземної мови та середнього
бала документа про повну вищу освіту (додатка до документа). При цьому
середній бал документа про вищу освіту обчислюється за 5-бальною шкалою
(за відсутності бальної системи оцінювання) з округленням до сотих частин
бала або за бальною системою (за наявності балів у додатку до документа
про освіту) і переводиться у 200-бальну шкалу (від 100 до 200) за таблицями
відповідності, наведеними у додатках 8, 8,1 та 8.2. до цих Правил прийому і
вноситься до Єдиної бази.
Програми
означених вступних випробувань розробляються
університетом за три місяці до початку прийому заяв та документів
вступників і затверджуються головою ПК.
Для вступників на ступінь доктора філософії обов’язковим є складання
вступного екзамену з іноземної мови.
2.2.
Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій,
предметних комісій або інших підрозділів, які відповідають за проведення
вступних випробувань щорічно складають необхідні екзаменаційні
матеріали: програми вступних випробувань (до яких входить пояснювальна
записка, опис змісту, критерії оцінювання та список рекомендованої
літератури тощо) екзаменаційні білети, тестові завдання тощо. Тексти всіх
матеріалів затверджуються головою приймальної комісії (керівниками
відповідних підрозділів) не пізніше як за три місяці до початку прийому заяв
та документів.
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Програми вступних випробувань у формі вступного екзамену із
загальноосвітніх
предметів
відповідають
програмам
зовнішнього
незалежного оцінювання відповідного року. Програми вступних випробувань
для випускників ВНЗ I-IV рівня акредитації, які вступають на відповідну
спеціальність, відповідають програмам цих навчальних закладів. Програми
вступних випробувань з дисциплін, для яких шкільні програми відсутні,
розробляються університетом за три місяці до початку прийому документів.
Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не
пізніше як за три місяці до початку прийому документів. Не допускається
введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених
програм. Програми вступних випробувань за ступенями та освітньокваліфікаційним рівнем оприлюднюються на веб-сайті університету.
Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали
тиражуються в необхідній кількості і повинні зберігатися як документи
суворої звітності.
2.3.
Вступні випробування та консультації перед ними проводяться
згідно з розкладом, затвердженими в установленому порядку. Вхід до
аудиторій починається за півгодини до початку випробування.
До вступних випробувань допускають вступників, які мають
перепустку за встановленою Приймальною комісією формою та паспорт
(свідоцтво про народження для неповнолітніх). Вступники, які з'явилися на
випробування без згаданих документів, мають звернутися до відповідальної
особи ПК.
Розміщення вступників в аудиторіях проводяться за рекомендацією
особи, яка відповідає за проведення випробувань.
3. Проведення вступних випробувань

3.1. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що
проводяться університетом, доводиться до відома вступників разом з
Правилами прийому у поточному році.
3.2. На вступних випробуваннях, що проводяться університетом,
повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам
надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і
умінь.
Під час випробувань вступники зобов'язані підтримувати тишу та
порядок в аудиторії.
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Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не
допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.
3.3. Вступне випробування з загальноосвітніх дисциплін у кожного
вступника приймають два екзаменатори, а іспит з фахових дисциплін галузі
культури та мистецтва - не менше трьох. Опитування одного вступника
триває, як правило, до 15 хвилин, а підготовка повинна продовжуватись не
менше 45 хвилин.
Вступник отримує тільки один екзаменаційний білет. Заміна
екзаменаційного білета не дозволяється. Умови завдань вступник може
уточнювати у відповідальних осіб.
3.4. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки)
виконуються на аркушах зі штампом університету. На аркушах не
допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи.
Прізвище вступника вказується тільки на титульному аркуші.
Бланки аркушів письмової відповіді, а також титульні аркуші зі
штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря
Приймальної комісії (відбіркової комісії) університету, який видає їх голові
екзаменаційної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній
кількості.
Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі
норми часу (в астрономічних годинах): при тестуванні - не більше, ніж
передбачено у рекомендаціях пояснювальних записок до тестів.
Після розв’язання вступником письмових тестових завдань
екзаменатори зобов’язані звірити з листком тестових завдань правильність
оформлення титульного листка.
Під час проведення вступних випробувань з використанням
комп’ютерної техніки результати випробування із завданнями та відповідями
на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.
3.5. Вступникам дозволено приносити на випробування тільки
письмове приладдя. Особисті речі (сумки, портфелі, книги, зошити,
електронні довідники і словники, будь-які технічні засоби, папір тощо) до
аудиторії, де проводяться випробування, заносити не дозволяється.
Під час проведення вступних випробувань забороняється використання
електронних засобів інформації, підручників, навчальних посібників та
інших матеріалів, якщо вони не передбачені рішенням Приймальної комісії.
В разі користування вступником під час випробування сторонніми
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джерелами інформації (у тому числі підказуванням), він відсторонюється
від участі у випробуваннях, про що складається акт. На його екзаменаційній
роботі екзаменатори вказують причину відсторонення та час. При перевірці
така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка
незалежно від обсягу і змісту написаного.
Протягом випробування (у разі гострої необхідності, за рішенням
чергового лікаря) відповідальна особаможе випускати вступників по одному
на декілька хвилин, при цьому вступник здає відповідальній особі свою
роботу, де робиться відповідний запис на титульній сторінці. При поверненні
вступника до аудиторії йому повертається його робота з позначкою про час
виходу та повернення.
Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування)
повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.
3.6.
Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або
фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи
відповідальному секретареві Приймальної комісії або керівникові
відповідного підрозділу Приймальної комісії.
Відповідальний секретар Приймальної комісії або відбіркової комісії
проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий
або інший умовний шифр на титульному листку і на кожному листку
письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли
під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на
якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не
шифрується і таку роботу, крім екзаменатора додатково перевіряє голова
предметної екзаменаційної комісії.
Після шифрування титульні листки зберігаються у сейфі
відповідального секретаря Приймальної комісії або відбіркової комісії до
закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом з
підписаною відомістю, передаються голові предметної екзаменаційної
комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії
для перевірки.
Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у
приміщенні університету членами предметної екзаменаційної комісії і
повинна бути закінчена до початку наступного робочого дня Приймальної
комісії.
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В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені
зауваження вступникові під час екзамену тощо) відповідальний секретар
Приймальної комісії (відбіркової комісії) або голова предметної
екзаменаційної комісії залучають за рішенням Приймальної комісії для
перевірки роботи двох екзаменаторів.
Голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії
здійснює керівництво і контроль за роботою членів комісії, додатково
перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменаторами за 100-бальною
шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж 124 бали, та
більше, ніж 175 балів, а також 5% інших робіт і правильність виставленої
оцінки засвідчує своїм підписом.
Оцінка складання вступного випробування оголошується вступникові у
день їх складання, виставляється цифрою та прописом спочатку в
екзаменаційну відомість, а потім в екзаменаційний лист. Кожна оцінка, як у
відомості, так і в екзаменаційному листі, підписується двома (трьома)
екзаменаторами.
Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок (за
результатами додаткової перевірки, або за висновками апеляційної комісії)
засвідчуються підписом голови предметної (екзаменаційної або фахової
атестаційної)
комісії,
письмовим
поясненням
екзаменатора та
затверджуються рішенням Приймальної комісії.
3.7. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні
відомості з шифрами та підписами екзаменаторів передаються головою
предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної
комісії (відбіркової комісії) університету або його заступникові, які
проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.
Письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей
вступників, сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання з
результатами вступних випробувань осіб, зарахованих до університету,
зберігаються в їх особових справах. Письмові екзаменаційні роботи, аркуші
співбесід та усних відповідей вступників, що не вступили до університету,
знищуються за актом через 1 рік.
3.8. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки
не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче
середнього рівня (менше, ніж 124 бали (для вступників ступеня бакалавр
(скорочені програми) та магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст)
за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) та менше ніж 100 балів (для
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вступників ступеня бакалавр які вступають на основі атестата про повну
загальну середню освіту за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів)) до
подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не
допускаються.
Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних
причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях
і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, що підтверджені
документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених
вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених
строків проведення випробувань.
3.9.
Вмотивовані апеляції на результати вступних випробувань
подаються вступниками відповідальному секретареві приймальної комісії або
його заступнику у формі письмової заяви на ім'я голови приймальної комісії
(ректора) не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.
Неповнолітні абітурієнти (до 18 років) мають право приходити на апеляцію з
батьками.
Апеляція розглядається відповідно до положення про апеляційну
комісію.
Розглянуто та затверджено на засіданні приймальної комісії УДПУ
імені Павла Тичини Протокол №2 від 28 листопада 2016 року.
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