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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Рівненському
державному гуманітарному університеті в 2022 році (далі – Правила прийому)
розробляються на основі Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164
(далі – Умови), що є обов’язковими для Рівненського державного гуманітарного
університету (далі – Університет). Правила прийому розглянуті та затверджені на засіданні
вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 12 від 29
грудня 2021 року).
2. Підставою для оголошення прийому на навчання для здобуття вищої освіти є
ліцензія на провадження освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України, викладена
у Відомостях щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» від
19.04.2021 року № 49-л), та затверджені вченою радою Університету Правила прийому.
3. Прийом до Університету здійснюється на конкурсній основі за відповідними
джерелами фінансування, зазначеними у пункті 1 розділу III цих Правил прийому.
4. Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія,
склад якої затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. Приймальна
комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Рівненського державного
гуманітарного університету, затвердженим вченою радою Університету відповідно до
Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про
приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного університету оприлюднюється
на офіційному вебсайті Університету.
Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, зокрема Умов,
цих Правил прийому, 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 Університету, вирішує приймальна комісія на
своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті
Університету не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
5. Вступники, які потребують тимчасового поселення під час вступу до Університету,
забезпечуються місцями у гуртожитках на підставі направлень, виданих Приймальною
комісією, та документа, що засвідчує особу.
Для вступників, зарахованих до Університету для здобуття вищої освіти за денною
формою, виділяється 800 місць у семи гуртожитках, умови проживання в яких відповідають
чинним санітарно-гігієнічним нормам.
Порядок розподілу місць, порядок поселення та правила проживання здобувачів
вищої освіти в гуртожитках визначені у Положенні про студентський гуртожиток,
затвердженому 17 червня 2014 року і розміщеному на вебсайті Університету.
Поселення в гуртожитки здобувачів вищої освіти, які проживають в інших населених
пунктах і вступили на навчання за денною формою, відбувається відповідно до поданих заяв
та на підставі рішення комісії з поселення Університету, затвердженого ректором
Університету за погодженням із органами студентського самоврядування та студентським
профспілковим комітетом. Заяви на поселення до гуртожитків подаються після
оприлюднення наказу про зарахування вступників для здобуття освіти в Університеті.
Здобувачі вищої освіти мають право проживати в гуртожитку впродовж усього строку
здобуття освіти в Університеті за денною формою на підставі укладеного з Університетом
договору про наймання житлового приміщення (далі – Договір) та за умови дотримання
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норм проживання, викладених у Положенні про студентський гуртожиток, Правилах
внутрішнього розпорядку та в Договорі.
6. Для осіб з особливими потребами, яким не протипоказано здобуття вищої освіти за
обраною спеціальністю, Університет забезпечує:
інклюзивне освітнє середовище;
створення інклюзивних груп;
необхідні навчально-методичні матеріали;
застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних способів і методів
спілкування (у тому числі української жестової мови і рельєфно-крапкового шрифту
(шрифту Брайля) із залученням відповідних фахівців та педагогічних працівників);
забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений
шрифт, електронний формат та інші);
освітньо-організаційний супровід здобувачів вищої освіти;
психолого-педагогічний супровід здобувачів вищої освіти;
соціальний супровід здобувачів вищої освіти.
7. Відповідно до Умов у цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:
адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику рекомендації до
зарахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним
або регіональним замовленням) на підставі його конкурсного бала;
відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для
навчання за державним замовленням визначається під час адресного розміщення бюджетних
місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного
замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум
державного замовлення;
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої
освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту,
співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку,
фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного
випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань,
умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до
конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в
конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;
вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на
одну (декілька) конкурсних пропозицій;
єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування для вступу на
навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або
німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття
ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кількість вступників,
яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного
розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які
входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка
використовується для прийому вступників з числа:
іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного українця і
які не проживають постійно в Україні;
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квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих
конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих
конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі
повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів (крім
осіб, які мають право на квоту-2), та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа;
квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих
конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих
конкурсних пропозицій) в Університеті, яка може бути використана для прийому вступників
на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних
іспитів 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);
квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана
Університетом для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які
здобули її в закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;
квота-4 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих
конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих
конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі
повної загальної середньої освіти, що мають право на першочергове зарахування до закладів
вищої медичної, мистецької та педагогічної освіти, відповідно до абзацу четвертого частини
третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на
першочергове зарахування до закладів вищої медичної, мистецької та педагогічної освіти за
державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше
трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 454) (далі – Порядок 417);
конкурсна пропозиція – пропозиція Університету щодо кількості місць для прийому
вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобуття освіти, курс,
переліку конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів, строку навчання на
основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня).
Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні
пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію. У разі якщо конкурсна пропозиція
поєднує декілька освітніх програм, розподіл студентів, які здобувають ступінь бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти здійснюється відповідно до поданих ними заяв не
раніше завершення першого року навчання і не пізніше 15 вересня другого року навчання, в
інших випадках – не раніше трьох місяців після початку навчання та не пізніше 15 грудня
першого року навчання;
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується за
результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до
0,001 відповідно до Умов та цих Правил прийому;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі
конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття
вищої освіти (на конкурсній основі);
конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень
з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладу
вищої освіти;
максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на
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відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця
державного замовлення;
небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються
місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або
регіональним замовленням);
право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахування на навчання до
закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців, що
реалізується відповідно до Умов та цих Правил прийому;
право на першочергове зарахування для здобуття вищої освіти за медичними,
мистецькими та педагогічними спеціальностями – право вступника, передбачене законом,
щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за кошти державного або місцевого
бюджету (за державним або регіональним замовленням) у галузі знань 22 Охорона здоров’я
за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, у галузі знань 02 Культура і мистецтво за
спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,
024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво, у галузі знань
01 Освіта/Педагогіка за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта,
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт у разі укладення ним
угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського
типу, що реалізується відповідно до Порядку 417, Умов та цих Правил прийому;
презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування,
що може бути передбачена під час вступу для здобуття освітнього ступеня доктора
філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;
пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є
найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення бюджетних місць;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на
навчання на конкурсну пропозицію, який формується відповідно до Умов та цих Правил
прийому;
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання
підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного(их)
предмета(ів)) і вмотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне
рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає перевірку та
оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (зокрема здобутої раніше
спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка
включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з
урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1378). Результат творчого конкурсу
оцінюється за шкалою, визначеною Умовами та цими Правилами прийому;
технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з
питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується
актом про допущену технічну помилку;
фахове вступне випробування – форма вступного випробування для вступу на основі
здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої
освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня
вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;
фіксована конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною
кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним
або регіональним замовленням);
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широка конкурсна пропозиція – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка
складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти сукупного обсягу
(суперобсягу) бюджетних місць для прийому вступників на місця навчання за кошти
державного бюджету (за державним замовленням) на певну галузь, спеціальність
(спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити
лише до однієї широкої конкурсної пропозиції.
Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість
населення».
Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про
закордонних українців».
Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».
II. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Для здобуття вищої освіти приймаються:
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого
бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – для здобуття ступеня бакалавра;
особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (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 також приймаються
особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний
навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за
іншою спеціальністю в Університеті є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до
вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом
першого року навчання.
2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь
фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, Університет може
перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти
бакалавра (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть
прийматись на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком
навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть
прийматись на перший або старші курси (зокрема зі скороченим строком навчання).
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної
загальної середньої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з
академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання за цим
самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою
або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю в Університеті або в іншому закладі
вищої освіти.
3. Прийом на навчання проводиться 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 вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно
формує Університет та вносить до ЄДЕБО у визначені Умовами строки.
Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною
мовою і можуть дублюватися іншими мовами.
4. Особливості прийому на навчання до Університету осіб, місцем проживання яких є
тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,

7

тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей,
територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022
року, визначаються наказом № 271.
III. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок
видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
за ваучерами;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти
грантів, які отримав Університет 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 на конкурсній
основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин
здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
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 пункті 5 цього розділу.
3. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за
іншою спеціальністю (напрямом підготовки) за умови успішного проходження вступних
випробувань.
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 (регіональним) 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 5).
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 в межах ліцензійного обсягу.
4. 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 Університеті 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.
5. Громадяни України мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту за
другою спеціальністю в Університеті:
якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові
обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медикосоціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним)
замовником відповідно до законодавства.
6. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно
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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 або місцевого бюджету.
7. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на навчання одночасно за
декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.
Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за
кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій в одній
освітній програмі.
8. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального)
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 (регіонального) замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 12
розділу VIII Умов та у пункті 12 розділу VIII цих Правил прийому.
9. Університет як надавач освітніх послуг у сфері вищої освіти, що здійснює навчання
для здобуття вищої освіти на умовах державного (регіонального) замовлення, встановлює
вартість навчання відповідно до Порядку формування мінімального розміру плати за
навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 191.
IV. ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ТА ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО)
ЗАМОВЛЕННЯ
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня
вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної
кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. Ліцензований обсяг
визначає максимальну сумарну кількість здобувачів вищої освіти, які можуть протягом
одного календарного року (з 01 січня по 31 грудня) вступити на навчання до Університету,
бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття
вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною освітньою програмою.
2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного бюджету)
здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано
Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України визначає з окремих
спеціальностей переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюються
формування та розміщення державного замовлення, відповідно до Переліку наказів
державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих
спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення
(додаток 11 Умов). Прийом на навчання за кошти державного та місцевого бюджету (за
державним та регіональним замовленням) Університет може здійснювати на підставі ліцензії
на освітню діяльність на певному рівні вищої освіти та/або за певною освітньою програмою,
що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено
додаткове регулювання, не пізніше ніж 31 грудня 2021 року, за кошти фізичних та/або
юридичних осіб – не пізніше ніж 31 травня 2022 року.
Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності
(спеціалізації) та форми здобуття вищої освіти, за якими воно надано регіональним
замовником для Університету для кожної форми здобуття вищої освіти.
3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої
освіти визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення окремо за формами
здобуття освіти:
за галузями знань:
23 Соціальна робота;
за міжгалузевими групами:
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галузі знань 07 Управління та адміністрування, 28 Публічне управління та
адміністрування, спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності галузі знань
02 Культура і мистецтво, спеціальність 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки;
галузь знань 09 Біологія, спеціальність 101 Екологія галузі знань 10 Природничі
науки;
галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 113 Прикладна математика
галузі знань;
галузі знань, 29 Міжнародні відносини, спеціальність 052 Політологія галузі знань
05 Соціальні та поведінкові науки;
за підгалузевими групами:
спеціальності 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта галузі знань
01 Освіта/Педагогіка;
предметні спеціальності 014.04 Математика, 014.08 Фізика, 014.09 Інформатика,
014.10 Трудове навчання та технології, 014.15 Природничі науки спеціальності 014 Середня
освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
усі спеціалізації спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), крім
спеціалізації 015.39 Цифрові технології;
спеціальності 032 Історія та археологія та 034 Культурологія галузі знань
03 Гуманітарні науки;
спеціалізації 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша –
німецька, 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька,
035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки;
спеціальність 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки;
спеціальність 104 Фізика та астрономія галузі знань 10 Природничі науки;
спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я;
предметна спеціальність 014.13 Музичне мистецтво спеціальності 014 Середня освіта
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
за іншими спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями), а також
для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями
галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування,
28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини (за освітньонауковими та освітньо-професійними програмами підготовки окремо), крім випадків,
передбачених у пунктах 4, 6 цього розділу, а його розподіл між конкурсними пропозиціями
Університету здійснюється з використанням адресного розміщення бюджетних місць.
Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів здійснюється з
використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на
підготовку магістрів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства
освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03
травня 2018 року № 445, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року
за № 625/32077.
Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється з
використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на
підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у
закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки
України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 травня 2019 року
№ 611, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 року за № 559/33530.
В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним та регіональним
замовленням між закладами вищої освіти здійснюють державні (регіональні) замовники за
спеціальностями (спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його розподіл між
фіксованими конкурсними пропозиціями Університет здійснює самостійно, якщо інше не
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визначено державним (регіональним) замовником.
4. Обсяг прийому за державним замовленням для здобуття вищої освіти за
спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (крім спеціальностей 011 Освітні,
педагогічні науки, 017 Фізична культура і спорт) для осіб, які мають право на першочергове
зарахування до вищих педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого
частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на
першочергове зарахування до закладів вищої медичної, мистецької та педагогічної освіти за
державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше
трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, визначає державний замовник
для кожного закладу вищої освіти, спеціальності (спеціалізації) та форми здобуття освіти, а
його розподіл між відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями Університет
здійснює самостійно.
5. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти, магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за
спеціальностями галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та
адміністрування, 29 Міжнародні відносини в Університеті здійснюється за єдиним
конкурсом для всіх державних замовників за формами здобуття вищої освіти.
6. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої
освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за
спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,
024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво галузі знань 02 Культура
і мистецтво визначають державні замовники для кожного закладу вищої освіти та кожної
форми здобуття вищої освіти, а його розподіл між фіксованими конкурсними пропозиціями
Університет здійснює самостійно.
7. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані та відкриті
конкурсні пропозиції визначає Університет у межах різниці між ліцензованим обсягом та
загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення, за
необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ньому або переведення до нього з
інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за
відповідною освітньою програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично
отриманого державного (регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових
місць державного (регіонального) замовлення, переведення на вакантні місця державного
(регіонального) замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може
зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв
та формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає Університет у межах
ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що
передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено
додаткове регулювання.
8. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій,
максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення
для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти- 3, квоти-4, квоти для
іноземців для фіксованих та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти
фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг
прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті
Університету та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації
від державного (регіонального) замовника).
9. Відповідно до пункту 30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21
серпня 2019 року № 800, Університет може надавати направлення на навчання за державним
(регіональним) замовленням педагогічним (науково-педагогічним) працівникам закладів
освіти та науково-методичних установ за заочною або вечірньою формою здобуття освіти в
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межах вакантних місць відповідної спеціальності (спеціалізації) та курсу (року навчання),
крім першого, в разі відсутності на них здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти
фізичних (юридичних) осіб і мають право на переведення на місця державного
(регіонального) замовлення відповідно до законодавства.
V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА
ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
1. Порядок роботи Приймальної комісії:
понеділок-п’ятниця: 900-1700 год (22.07; 04.08 – до 1800 год);
субота: в період з 09.07 по 09.08.2022р. з 900 до 1300 год (16.07; 30.07 – до 1800 год);
обідня перерва: 1300-1400 год;
неділя та святкові дні: вихідні.
Порядок роботи Приймальної комісії може бути змінений відповідно до прийнятого
нею рішення.
2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання – для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти на місця
державного замовлення і за кошти фізичних та/або юридичних осіб (основна
сесія):замовлення і за кошти фізичних та/або юридичних осіб (основна сесія):
Етапи вступної кампанії
Денна форма
Заочна форма
Реєстрація вступників для участі у вступних
з 22 червня – до початку другого
іспитах (для осіб, які мають спеціальні умови
потоку проведення вступних
участі у конкурсному відборі під час вступу для
іспитів (на місця за кошти
здобуття вищої освіти відповідно до розділу VIII
державного бюджету)
цих Правил)
з 14 по 16 липня (на місця за кошти
фізичних (юридичних) осіб)
Реєстрація вступників для участі у творчих
з 22 червня – до початку другого
конкурсах
потоку проведення творчих
конкурсів (на місця за кошти
державного бюджету)
з 14 липня – до початку другого
потоку проведення творчих
конкурсів (на місця за кошти
фізичних (юридичних) осіб)
Проведення вступних іспитів (для осіб, які
1 липня –13 липня
мають спеціальні умови участі у конкурсному
(на місця за кошти державного
відборі під час вступу для здобуття вищої освіти
бюджету)
відповідно до розділу VIII цих Правил) та творчих
14 липня – 22 липня (на місця за
конкурсів
кошти фізичних (юридичних) осіб)
Початок реєстрації електронних кабінетів
з 01 липня
вступників, завантаження необхідних документів
Початок прийому заяв та документів
14 липня
Закінчення прийому заяв та документів для
о 1800 год
осіб, які вступають на основі співбесіди
16 липня
Закінчення прийому заяв та документів від
о 1800 год
осіб, які вступають на місця за кошти фізичних
16 липня
(юридичних) осіб на основі вступних іспитів
Закінчення прийому заяв та документів від
о 1800 год
осіб, які вступають на місця за кошти фізичних
22 липня
(юридичних) осіб на основі творчих конкурсів
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Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
вступають за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів,
що були складені з 01 по 13 липня
Проведення співбесіди
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих
до зарахування за результатами співбесіди з
повідомленням про отримання чи неотримання
ними права здобувати вищу освіту за кошти
державного бюджету
Виконання вимог до зарахування вступниками,
рекомендованими до зарахування на місця
державного
замовлення
за
результатами
співбесіди, включаючи подання письмових заяв
про виключення заяв на інші місця державного
замовлення
Зарахування на місця державного замовлення
вступників, які рекомендовані до зарахування за
результатами співбесіди
Виключення заяв від осіб, зарахованих на
місця державного замовлення за результатами
співбесіди, на інші місця державного замовлення
Формування рейтингових списків вступників,
які вступають на основі результатів ЗНО, творчих
конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за
квотою-1, квотою-3, квотою-4) та оприлюднення
списків рекомендованих з повідомленням про
отримання чи неотримання ними права здобувати
вищу освіту за кошти державного бюджету
Виконання вимог до зарахування на місця
державного
замовлення
вступниками,
які
отримали рекомендації
Зарахування вступників для здобуття освіти на
місця державного замовлення
Надання рекомендацій до зарахування та
оприлюднення списку рекомендованих для
зарахування на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
Виконання вимог до зарахування на місця за
кошти фізичних та/або юридичних осіб
вступниками, які отримали рекомендації
Зарахування вступників для здобуття освіти за
кошти фізичних та/або юридичних осіб
Переведення на вакантні місця державного
замовлення осіб, які зараховані на навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб

о 1800 год
22 липня
17 липня – 19 липня
не пізніше 1200 год
20 липня

до 1000 год
22 липня

не пізніше 1500 год
22 липня
впродовж 22 липня

27 липня

до 1800 год
04 серпня
05 серпня
05 серпня
до 1000 год
10 серпня
15 серпня*
31 серпня*
30 вересня*
10 серпня
15 серпня*
31 серпня*
30 вересня*
18 серпня

* на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу
відповідної спеціальності
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Прийом заяв та документів проводиться відповідно до переліку, передбаченого
розділом VI цих Правил прийому.
У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну
середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним
документом або довідкою закладу освіти.
Розклад вступних іспитів, творчих конкурсів оприлюднюється на вебсайті
Університету.
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з
повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)
здійснюється в декілька етапів. Основний етап – не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які
отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного
замовлення до 10:00 22 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на
інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним
замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця
державного замовлення виключаються впродовж 22 липня. Завершальний етап – не пізніше
12:00 29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до
зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня. Реалізація завершального
етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.
3. Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування
на навчання – для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (додаткова сесія):
Етапи
Денна форма
Заочна форма
Етап 1: 01 вересня
Початок прийому заяв та документів
Етап 1: 01 вересня
Етап 2: 01 жовтня
Етап 3: 01 листопада
Закінчення прийому заяв та документів
Етап 1: 22 вересня
для осіб, які вступають на основі вступних Етап 1: 22 вересня
Етап 2: 22 жовтня
іспитів, творчих конкурсів
Етап 3: 23 листопада
Закінчення прийому заяв та документів
Етап 1: 24 вересня
для осіб, які вступають за результатами
Етап 1: 24 вересня
Етап 2: 25 жовтня
зовнішнього незалежного оцінювання
Етап 3: 25 листопада
Етап 1: 23-24 вересня
Проведення творчих конкурсів, вступних
Етап 1: 23-24 вересня Етап 2: 24-25 жовтня
іспитів
Етап 3: 24-25 листопада
Надання рекомендацій до зарахування та
Етап 1: 26 вересня
оприлюднення списку вступників,
Етап 1: 26 вересня
Етап 2: 26 жовтня
рекомендованих до зарахування
Етап 3: 26 листопада
до 1500 год
Виконання вимог до зарахування для
до 1500 год
Етап 1: 30 вересня
здобуття вищої освіти
Етап 1: 30 вересня
Етап 2: 31 жовтня
Етап 3: 30 листопада
Етап 1: 30 вересня
Зарахування вступників для здобуття
Етап 1: 30 вересня
Етап 2: 31 жовтня
вищої освіти
Етап 3: 30 листопада
4. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання для здобуття ступеня бакалавра за денною і заочною формами – на перший (зі
скороченим строком здобуття освіти) або другий (третій) курс (з нормативним строком
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здобуття освіти) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого
бакалавра, інших рівнів вищої освіти на місця державного замовлення та за кошти фізичних
та/або юридичних осіб (основна сесія):
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Проведення фахових вступних випробувань
Оприлюднення рейтингового списку із зазначення
рекомендованих до зарахування на місця державного
замовлення
Виконання вимог до зарахування на місця державного
замовлення
Зарахування вступників на навчання для здобуття
вищої освіти на місцях державного замовлення
Надання
рекомендацій
до
зарахування
та
оприлюднення рейтингового списку вступників,
рекомендованих до зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб
Виконання вимог до зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб вступниками, які
отримали рекомендації

Зарахування вступників на навчання для здобуття
вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма

Заочна форма

14 липня
о 1200 год
22 липня
22 липня – 30 липня
30 липня
до 1500 год
05 серпня
05 серпня
05 серпня
до 1000 год
10 серпня
15 серпня*
31 серпня*
30 вересня*
до 1000 год
10 серпня
15 серпня*
31 серпня*
30 вересня*

* на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу
відповідної спеціальності

Додатковий набір вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший
(зі скороченим строком здобуття вищої освіти) або другий (третій) курс (з нормативним
строком здобуття освіти) за денною і заочною формами на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, інших рівнів вищої освіти проводиться
на спеціальності, на які наявні вакантні ліцензовані місця у такі строки:
прийом заяв та документів за денною і заочною формами здобуття освіти навчання –
з 01 вересня по 22 вересня;
фахові випробування – 23 вересня;
виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб –
00
до 15 год 30 вересня
зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 30 вересня.
5. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання для здобуття вищої освіти – для вступу на другий курс для здобуття ступеня
бакалавра за денною і заочною формами осіб, які не менше одного року здобувають
ступінь бакалавра, виконують у повному обсязі навчальний план:
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Етапи вступної кампанії
Прийом заяв та документів
Строки проведення вступних випробувань
Оприлюднення рейтингового списку із зазначення
рекомендованих до зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб
Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб вступниками, які отримали
рекомендації
Зарахування вступників на навчання для здобуття вищої освіти
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма

Заочна форма

01 вересня – 22 вересня
23-24 вересня
26 вересня
до 1500 год
30 вересня
до 30 вересня

6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
– для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною та заочною
формами здобуття освіти на основі ступеня бакалавра за кошти державного замовлення і за
кошти фізичних та/або юридичних осіб; на основі ступеня магістра, ОКР спеціаліста за
кошти державного замовлення за спеціальностями 029 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія,
073 Менеджмент, 075 Маркетинг (основна сесія):
Етапи вступної кампанії
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного
іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного
випробування (ЄФВВ)
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на
основі вступних іспитів замість ЄВІ та ЄФВВ (замість
документа про здобутий освітній рівень може подаватись
довідка про завершення навчання)
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та
єдиного фахового вступного випробування
Вступний іспит з іноземної мови та фахове випробування, що
складаються в Університеті на підставі спеціальних умов,
визначених цими Правилами прийому
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників,
завантаження необхідних документів
Прийом заяв та документів
Надання рекомендацій для зарахування на місця державного
замовлення
Виконання вимог до зарахування на місця державного
замовлення
Зарахування на місця державного замовлення
Надання рекомендацій до зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб
Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб

Денна форма

Заочна форма

26 квітня – до1800 год 17 травня

13 червня – 16 червня
20 червня – 02 липня
за графіком основної сесії ЄВІ та
ЄФВВ
01 липня – для вступників, які
склали ЄВІ у 2020 та 2021 роках;
13 липня – для вступників, які
склали ЄВІ у 2022 році
15 липня – о 1800 год 22 липня
02 серпня
до 1800 год
08 серпня
09 серпня
09 серпня
до 1000 год
12 серпня
17 серпня*
31 серпня*
30 вересня*
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Зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб
Переведення на вакантні місця державного замовлення
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб

12 серпня
17 серпня*
31 серпня*
30 вересня*
18 серпня

* на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу
відповідної спеціальності

7. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
– для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною та заочною
формами здобуття освіти на основі ступеня бакалавра за кошти державного замовлення і за
кошти фізичних та/або юридичних осіб; на основі ступеня магістра, ОКР спеціаліста за
кошти державного замовлення за іншими спеціальностями (основна сесія):
Етапи вступної кампанії
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного
іспиту з іноземної мови (ЄВІ)
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на
основі вступних іспитів замість ЄВІ (замість документа
про здобутий освітній рівень може подаватись довідка
про завершення навчання)
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови
Вступний іспит з іноземної мови, що складається в
Університеті на підставі спеціальних умов, визначених
цими Правилами прийому
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників,
завантаження необхідних документів
Прийом заяв та документів
Фахові випробування для вступників, які склали єдиний
вступний іспит з іноземної мови або на підставі спеціальних
умов – іспит з іноземної мови в Університеті
Надання рекомендацій для зарахування на місця
державного замовлення
Виконання вимог до зарахування на місця державного
замовлення
Зарахування на місця державного замовлення
Надання рекомендацій до зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб
Виконання вимог до зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб

Зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб
Переведення на вакантні місця державного замовлення

Денна форма

Заочна форма

26 квітня – до1800 год 17 травня
13 червня – 16 червня
20 червня – 02 липня
за графіком основної сесії ЄВІ та
ЄФВВ
01 липня – для вступників, які
склали ЄВІ у 2020 та 2021 роках;
13 липня – для вступників, які
склали ЄВІ у 2022 році
15 липня – о 1800 год 22 липня
18-30 липня
02 серпня
до 1800 год
08 серпня
09 серпня
09 серпня
до 1000 год
12 серпня
17 серпня*
31 серпня*
30 вересня*
12 серпня
17 серпня*
31 серпня*
30 вересня*
18 серпня
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та на місця за рахунок цільових пільгових державних
кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб
* на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу
відповідної спеціальності

8. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та
єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення
здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що
проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.
Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов 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 Міністерством освіти і науки України.
Тестові завдання єдиного фахового вступного випробування укладаються відповідно
до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового
вступного випробування проводиться у строки, встановлені Українським центром
оцінювання якості освіти.
Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного
фахового вступного випробування проводиться за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених Умовами та цими
Правилами прийому, проводяться за графіком основної, додаткової спеціально організованої
сесій єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного
випробування за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром
оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для
проведення в Університеті вступних іспитів не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.
9. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня.
10. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання – для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною та
заочною формами здобуття освіти на основі ступеня бакалавра за кошти фізичних та/або
юридичних осіб (додаткова сесія):
Етапи
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають
за результатами ЄВІ та фахового випробування
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають
за результатами ЄВІ та ЄФВВ
Проведення фахових вступних випробувань (для осіб, які
вступають лише за результатами ЄВІ)
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку
вступників, рекомендованих до зарахування

Денна форма Заочна форма
Етап 1: 01 вересня
Етап 2: 01 жовтня
Етап 3: 01 листопада
Етап 1: 22 вересня
Етап 2: 22 жовтня
Етап 3: 23 листопада
Етап 1: 24 вересня
Етап 2: 25 жовтня
Етап 3: 25 листопада
Етап 1: 23-24 вересня
Етап 2: 24-25 жовтня
Етап 3: 24-25 листопада
Етап 1: 26 вересня
Етап 2: 26 жовтня
Етап 3: 26 листопада
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Виконання вимог до зарахування для здобуття вищої освіти

Зарахування вступників для здобуття вищої освіти

до 1500 год
Етап 1: 30 вересня
Етап 2: 31 жовтня
Етап 3: 30 листопада
Етап 1: 30 вересня
Етап 2: 31 жовтня
Етап 3: 30 листопада

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
вищої освіти бакалавра під час додаткового строку прийому заяв та документів, конкурсного
відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб використовуються
результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту
(включаючи спеціально організовану сесію ЄВІ та ЄФВВ), отримані в порядку,
передбаченому Умовами та цими Правилами прийому, або результати фахового вступного
випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених в Університеті у
передбачених Умовами та цими Правилами прийому випадках.
11. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання – для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною та
заочною формами здобуття освіти на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних осіб (основна та додаткова сесії):
Строки проведення вступної
Етапи вступної кампанії
кампанії
Прийом заяв та документів
Етап 1 – 15-22 липня
Етап 2 – 01- 24 вересня
Етап 3 – 01-25 жовтня
Етап 4 – 01-24 листопада
Строки проведення фахових випробувань та вступного іспиту з Етап 1 – 18-30 липня
іноземної мови
Етап 2 – 26-27 вересня
Етап 3 – 26-27 жовтня
Етап 4 – 25-26 листопада
Оприлюднення рейтингового списку вступників і зазначенням Етап 1 – 09 серпня
списку рекомендованих до зарахування на навчання для Етап 2 – 27 вересня
здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб Етап 3 – 27 жовтня
Етап 4 – 26 листопада
Виконання вимог до зарахування на навчання для здобуття Етап 1 – до 1000 год
вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб
12 серпня
17 серпня*
31 серпня*
30 вересня*
до 1000 год
Етап 2 – 30 вересня
Етап 3 – 31 жовтня
Етап 4 – 30 листопада
Зарахування вступників для здобуття вищої освіти на навчання Етап 1:
за кошти фізичних та юридичних осіб
12 серпня
17 серпня*
31 серпня*
30 вересня*
Етап 2: 30 вересня
Етап 3: 31 жовтня
Етап 4: 30 листопада
* на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу
відповідної спеціальності
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Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття
ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
здійснюється в декілька етапів за умови зарахування таких вступників до 30 листопада.
При цьому можуть використовуватися результати єдиного фахового вступного
випробування та/або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (включаючи спеціально
організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, передбаченому в пунктах
6-8 цього розділу, або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту
з іноземної мови, складених в Університеті у передбачених Умовами та цими Правилами
прийому випадках.
VI. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У
КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного
із сертифікатів ЗНО 2019-2022 років), співбесідою, згідно з наказом № 271 відповідно до
Умов та цих Правил прийому;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти
відповідно до Умов та 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 та у 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 подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим
підпункту 1 пункту 6 розділу VII цих Правил прийому;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в
електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії
Університету.
Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в
електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за
співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Умов та цих
Правил прийому.
Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів 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 у конкурсному
відборі, до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.
Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального
замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на
небюджетні конкурсні пропозиції.
2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної
форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Університету у порядку,
визначеному законодавством.
Університет створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання
допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть
звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення
електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до
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документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця
проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та
Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №
207.
3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії
Університету. 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 або регіонального замовлення.
Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань
05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 28 Публічне
управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини, що претендують на місця
державного або регіонального 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 у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники
подають окремі заяви.
5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:
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 ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на
участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3
на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу
для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або
єдиного фахового вступного випробування.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або
переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на
територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.
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Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства
«Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття,
зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень.
6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію 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»;
копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового
квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників –
посвідчення про приписку до призовних дільниць);
копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
медичної довідки за формою 086/о (для вступників на навчання за спеціальностями
017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія»), виданої не пізніше 09 липня;
Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного та
регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у
творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною
приймальною комісією Університету), вступники подають копію документа, що посвідчує
особу; фотокартку розміром 3 × 4 см; довідку закладу освіти про завершення здобуття повної
загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну
загальну середню освіту в ЄДЕБО до 10 липня, копію документа, що підтверджує право
вступника на участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для участі
у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим.
Університет передбачає на вебсайті Університету електронну реєстрацію на участь у
вступному іспиті, творчому конкурсі за умови подання вступником сканованих копій
(фотокопій) документів.
Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в
них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що
підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з
фотокарткою.
Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами
вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені
для прийому документів.
Вступники, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра і вступають до
Університету з метою здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, до заяви, поданої
в паперовій формі, додають:
копії документів, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту, завірених
закладом вищої освіти, в якому вступник здобуває ступінь бакалавра;
копію академічної довідки або залікової книжки, виданої закладом вищої освіти, в
якому вступник здобуває ступінь бакалавра;
копію довідки закладу вищої освіти, в якому вступник здобуває вищу освіту, про те,
що оригінали зазначених документів зберігаються у цьому закладі.
У правилах прийому до аспірантури та докторантури Університет встановлює
додатковий перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань
(Додаток 8).
7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для
зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або
квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі
в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на
основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста),
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вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Умовами
та цими Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи,
що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на
участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі
повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов
особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на
переведення на вакантні місця державного замовлення вступник подає особисто одночасно з
виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
– не пізніше ніж 11 серпня;
для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей галузей знань 05 Соціальні та
поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 28 Публічне управління та
адміністрування, 29 Міжнародні відносини – не пізніше ніж 15 серпня.
Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних
умов на переведення на вакантні місця державного замовлення, унеможливлюють їх
реалізацію.
9. Копії документів (окрім документа, що посвідчує особу, військового квитка,
посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія
Університету. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов
для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або
квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі
в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на
основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти, ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) на переведення на вакантні місця державного
замовлення.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту,
поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і
вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання
вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього
бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення
про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти
протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня
після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань – не
пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань.
12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і
сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт
наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів,
зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2, квотою-3, квотою-4
фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання
заяви.
У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) факт
ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту»
фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації
та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у
власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до
конкурсу в Університеті, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.
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Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Університетом на
підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання
для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення
відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку,
який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт
такого подання анулюється в ЄДЕБО.
Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним
адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як
за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під
час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт
такого подання анулюється в ЄДЕБО.
Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє
вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати
нову заяву з такою самою пріоритетністю.
13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і
встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання
в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 травня 2015 року за № 614/27059.
14. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну
освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим є
подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення
вченої ради Університету щодо визнання зазначеного документа у встановленому
законодавством порядку.
15. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи
про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про
вищу освіту (наукові ступені)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту
державного зразка і додатки до них».
VII. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за
результатами вступних випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих
заліків, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами та цими
Правилами прийому випадках. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років. Якщо як конкурсний предмет
встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з
іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки,
07 Управління та адміністрування, 28 Публічне управління та адміністрування,
29 Міжнародні відносини – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного
фахового вступного випробування (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту
з іноземної мови, складеного у 2020, 2021 або 2022 роках та кожного блоку єдиного
фахового вступного випробування, складеного у рік вступу) або вступних іспитів в
передбачених Умовами та цими Правилами прийому випадках;
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для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями – у формі
єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Умовами та
Правилами прийому), складеного у 2020, 2021 або 2022 роках, та фахових вступних
випробувань, складених в рік вступу;
для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – у формі вступного іспиту з іноземної мови та
вступного фахового випробування;
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – у формі зовнішнього
незалежного оцінювання та фахового вступного випробування у встановлених Умовами та
цими Правилами прийому випадках. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання 2019-2022 років;
для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,
освітнього ступеня молодшого бакалавра на спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія
галузі знань 22 Охорона здоров’я замість фахового вступного випробування вступники
подають результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали. Структура
відповідного фахового вступного випробування в Університеті відповідає структурі
інтегрованого іспиту КРОК-М.
для вступу на другий курс для здобуття ступеня бакалавра осіб, які не менше одного
року здобувають ступінь бакалавра, виконують у повному обсязі навчальний план,
зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних
випробувань (якщо здобувач вищої освіти має право на спеціальні умови участі в конкурсі
або мав таке право у рік вступу на І курс до закладу вищої освіти) з конкурсних предметів,
визначених у переліку конкурсних предметів для обраної спеціальності 2022 року (додаток 4
Правил прийому 2022 року) або у переліку конкурсних предметів для обраної спеціальності,
чинної у рік вступу здобувача на навчання за попередньою спеціальністю. У випадку
наявності розбіжностей у переліку конкурсних предметів, з яких вступник має сертифікат (и)
зовнішнього незалежного оцінювання або складав вступні випробування, вступник має право
ліквідувати ці розбіжності впродовж першого року навчання. У випадку, коли третім
конкурсним предметом визначено творчий конкурс, який вступник не проходив під час
попереднього вступу, він проходить творчий конкурс в Університеті і подає сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання з двох конкурсних предметів, зазначених у переліку
конкурсних предметів для вступу на обрану на освітню програму (спеціальність).
Особливості конкурсного відбору для вступу до аспірантури та докторантури
викладені у Додатку 8.
У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими
освітніми потребами Університет забезпечує відповідні умови для проходження ними
вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід.
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується
відповідно до Умов та цих Правил прийому.
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти
вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали
сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих
конкурсів) з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті, фіксовані та
небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в
додатку 4 до Умов та цих Правил прийому.
Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право
подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька
або іспанська) на власний розсуд.
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4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра,
зараховуються:
1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки,
07 Управління та адміністрування, 28 Публічне управління та адміністрування,
29 Міжнародні відносини:
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови
(англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного іспиту у випадках,
передбачених у пунктах 15, 16 розділу VIII цих Правил прийому;
результати єдиного фахового вступного випробування, складовими якого є
предметний тест та тест загальної навчальної компетентності (далі – ТЗНК) або вступного
іспиту у випадках, передбачених у пунктах 15, 16 розділу VIII цих Правил прийому;
2) для вступу на інші спеціальності:
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови
(англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної
мови (у випадках, передбачених цими Умовами);
результати фахового вступного випробування.
5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності з презентацією
дослідницької пропозиції, іноземної мови,.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом
тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge
English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не
нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи 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.
6. Конкурсний бал розраховується:
1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5×МЛ + К6 × ОУ,
де
П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого
та другого предметів;
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього
предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200);
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу
від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну
загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 6);
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету для
вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації),
зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К6 встановлюються Університетом з
точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; у разі
проведення творчого конкурсу К3 не має перевищувати 0,25 (0,6 – для спеціальностей галузі
знань 02 Культура і мистецтво); К4 не може перевищувати 0,1; К6 не може перевищувати
0,05 (див. Додаток 4). Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної
пропозиції має дорівнювати 1.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною
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шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». За
відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту
його середній бал у 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
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.
Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських
видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з
олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 Середня
освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт останній доданок встановлюється
рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється
таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця
зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з
визначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення,
зайнятого місця та результату.
Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальності,
визначені у переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 5),
останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому
перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них
приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених
Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись
додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного
відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі
від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади
Університету проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого
навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня
2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за №
16/29884.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та
сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,04;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності
(предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким
надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну
середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для
спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.
Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з
додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без
реєстрації, не застосовується.
Приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно до довідки
додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації
інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою
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Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі,
затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання
вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку застосування
СК відповідно до довідки на підставі її сканованої копії (фотокопії).
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він
встановлюється таким, що дорівнює 200;
2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування,
28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини за такою
формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,
де
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з
іноземної мови у випадках, передбачених Умовами та цими Правилами прийому (за шкалою
від 100 до 200 балів),
П2 – оцінка предметного блоку єдиного фахового вступного випробування (за
шкалою від 100 до 200 балів),
П3 – оцінка блоку ТЗНК єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від
100 до 200 балів);
К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються Університетом на рівні не
менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної пропозиції має
дорівнювати 1;
3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з інших
спеціальностей:
Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + П3,
де
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з
іноземної мови у випадках, передбачених Умовами та цими Правилами прийому (за шкалою
від 100 до 200 балів),
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 – оцінка за середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20 балів).
Середній бал документа про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої
освіти обчислюється як середнє арифметичне оцінок, зазначених у додатку до цього документа (з
урахуванням оцінок за державну атестацію та без урахування залікових оцінок семестрового
контролю), зазначених у додатку до цього документа. Оцінки, виставлені за 5-бальною шкалою,
переводяться у 20-бальну шкалу шляхом множення на коефіцієнт 4. Оцінки, виставлені за 100бальною шкалою, переводяться у 20-бальну шкалу шляхом множення на коефіцієнт 0,2;
К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються Університетом на рівні не
менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції має
дорівнювати 1;
4) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,
де
П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого
та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів) (для
спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія – результат інтегрованого іспиту КРОК-М,
переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення результатів
інтегрованого іспиту КРОК-М в шкалу 100 – 200 (додаток 6);
К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються Університетом на рівні не
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менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної пропозиції має
дорівнювати 1;
5) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітнього
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра конкурсний
бал обчислюється за результатом фахового вступного випробування;
6) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра осіб, які не менше
одного року здобувають ступінь бакалавра і виконали у повному обсязі навчальний план,
конкурсний бал обчислюється за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3;
де:
П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого
та другого предметів (за шкалою 100-200);
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього
предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200);
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, КЗ встановлюються Університетом у розмірі:
К1=0,3; К2=0,4; К3=0,3.
7. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає
мінімальному можливому значенню:
додатка до документа про повну загальну середню освіту – 2 бали за 12-бальною
шкалою, що відповідає 100 балам за шкалою від 100 до 200 балів;
додатка документа про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої
освіти – 12 балів за шкалою від 0 до 20 балів (якщо оцінки виставлені за 100-бальною
шкалою, то середній бал розраховується за формулою 60х0,2=12; якщо оцінки виставлені за
5-бальною шкалою, то середній бал розраховується за формулою 3х4=12 балів).
За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності
прав вступників.
8. Університет у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення
кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається
до участі у конкурсі (див. Додаток 4).
Мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі в
конкурсі, дорівнює 100, за виключенням спеціальностей галузей знань 28 Публічне
управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини, для вступу на які на основі повної
загальної середньої освіти мінімальний конкурсний бал має бути не нижчим за 140 балів.
9. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів.
10. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди,
затверджує голова приймальної комісії Університету не пізніше 31 березня 2022 року.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для
вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого
бакалавра, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за
програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Для вступників на здобуття освітнього
ступеня магістра вступні іспити з іноземної мови проводяться за програмою єдиного
вступного іспиту, фахові вступні іспити – за програмою єдиного фахового вступного
випробування. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами
вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.
Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, програми
фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються головою приймальної
комісії Університету не пізніше 31 березня 2022 року. Не допускається включення до
творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів
обов’язково оприлюднюються на вебсайті Університету. У програмах містяться критерії
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оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.
Вступні іспити з конкурсних предметів, які складають вступники на основі повної
загальної середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра, а також вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне
випробування для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра (які мають на це
право) проводяться у формі тестів. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від
100 до 200 балів. В інших випадках фахові вступні випробування проводяться в усній формі і
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
11. Творчі конкурси для вступників на основі повної загальної середньої освіти
проводяться з метою перевірки та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей
вступника.
Для перевірки та оцінювання творчих здібностей вступників Університет проводить
творчі конкурси у формі виконання мистецьких творів і демонстрації художніх умінь, які
складаються з двох сесій:
Для вступників на навчання для здобуття вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне
мистецтво:
1 сесія: виконання двох різнохарактерних творів;
2 сесія: слуховий аналіз та інтонування.
Для вступників на навчання для здобуття вищої освіти за спеціальністю
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:
1 сесія: ахроматичне (безколірне, чорно-біле) зображення натюрморту з натури (копії
з класичних зразків: Антиной, Германік, Венера, Гаттамелата тощо);
2 сесія: живопис (хроматичне (кольорове) зображення нескладного натюрморту із
декількох побутових предметів, з різноманіттям кольорових відтінків).
Роботи вступників, виконані ними на творчому конкурсі при вступні для здобуття
вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація», зберігаються: упродовж усього строку здобуття вищої освіти – вступників, які
зараховані на навчання для здобуття вищої освіти в Університеті; не менше одного року –
вступників, які не були зараховані на навчання для здобуття вищої освіти в Університеті.
Після завершення цих термінів роботи вступників знищуються, про що складається акт.
Для вступників на навчання для здобуття вищої освіти за спеціальністю
024 Хореографія:
1 сесія: виконання екзерсису класичного танцю та базових рухів народно-сценічного
танцю, латиноамериканської та європейської програм, базових елементів танцювальних
технік сучасної хореографії;
2 сесія: показ хореографічної композиції.
Для вступників на навчання для здобуття вищої освіти за спеціальністю 026 Сценічне
мистецтво (освітня програма Сценічне мистецтво. Актор):
1 сесія: перевірка акторських даних;
2 сесія: виконання пісні, танцю.
Для вступників на навчання для здобуття вищої освіти за спеціальністю 026 Сценічне
мистецтво (освітня програма Сценічне мистецтво. Режисер):
1 сесія: перевірка акторських даних;
2 сесія: режисерський аналіз.
Оцінки вступників за виконання творчих завдань творчого конкурсу фіксують у
протоколі проведення кожної сесії творчого конкурсу, а середнє арифметичне суми таких
оцінок за шкалою від 100 до 200 балів за кожну сесію переноситься в екзаменаційну
відомість. Якщо бал, отриманий під час однієї з сесій творчого конкурсну, є меншим за 100,
то вступник не допускається до наступної сесії творчого конкурсу та участі в конкурсі в
цілому.
Для перевірки та оцінювання рівня фізичної підготовки вступників для здобуття
вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт Університет проводить творчі
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конкурси у формі виконання вступниками фізичних вправ, які складаються з таких сесій:
1 сесія: Оцінювання швидкісно-силових здібностей (біг на 100 м, метання малого
м’яча на дальність (3 спроби) – для всіх вступників; біг на 1000 м – для юнаків та біг на 500 м
– для дівчат).
2 сесія: Оцінювання координації рухів та силової витривалості (гімнастична
комбінація – для всіх вступників; піднімання тулуба в сід за 1 хвилину, підтягування у висі
на перекладині (кількість разів) – для юнаків; згинання та розгинання рук в упорі лежачи,
піднімання ніг в кут 90 градусів з вису на гімнастичній стінці (кількість разів) – для дівчат.
Оцінювання рівня фізичної підготовки здійснюється за кожним видом контрольних
нормативів за критеріями, які розробляються окремо для юнаків і дівчат; окремо для осіб,
котрі належать до вікової категорії до 20 років та до осіб, яким виповнилось 20 років і більше
(критерії подаються у програмі творчого конкурсу для вступників на навчання для здобуття
спеціальності 017 Фізична культура і спорт). Оцінки вступників за результатами складання
нормативів фіксують у протоколі проведення кожної сесії творчого конкурсу, а середнє
арифметичне суми таких оцінок за шкалою від 100 до 200 балів за кожну сесію переноситься
в екзаменаційну відомість. Якщо сума оцінок, отримана під час однієї з сесій творчого
конкурсну, є меншою за 100, то вступник не допускається до наступної сесії творчого
конкурсу та участі в конкурсі в цілому.
12. Процедура організації та проведення вступних випробувань представлена у
«Порядку проведення вступних випробувань у Рівненському державному гуманітарному
університеті», який затверджується не пізніше ніж за три місяці до початку вступних
випробувань.
13. 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 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.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
14. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Університетом,
розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються
наказом ректора.
Апеляції на результати вступних випробувань подаються вступниками до
приймальної комісії у письмовій формі особисто не пізніше наступного дня після
оголошення оцінки – на результати вступних випробувань, які проводилися в усній формі, у
формі тесту, творчого конкурсу, співбесіди.
Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії у присутності вступника,
який її подав. Додаткове опитування (випробування) вступника під час розгляду апеляції не
допускається.
Апеляція з питань відсторонення вступника від вступного випробування з причин
користування сторонніми джерелами, порушення процедури проходження вступних
випробувань не розглядаються.
Порядок подання та розгляду апеляцій визначаються «Положенням про апеляційну
комісію Рівненського державного гуманітарного університету».
15. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників
вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.
16. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного
предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію Університету можуть бути зараховані
за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в
Університеті.
16. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та
регіонального замовлення, включаючи оцінки окремих сесій творчих конкурсів та
інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення
відповідних відомостей на офіційному вебсайті Університету та вноситься до ЄДЕБО не
пізніше наступного дня після їх проведення.
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VIII. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА ЗДОБУТТЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття
вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
зарахування за співбесідою;
участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра є участь у
конкурсному відборі за іспитами.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі
здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за іспитами в Університеті замість єдиного
фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого
бюджету (за державним або регіональним замовленням) на основі повної загальної середньої
освіти є:
зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 або квотою-4 на місця
державного або регіонального замовлення;
зарахування за квотою-3 на місця регіонального замовлення;
переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у
порядку, передбаченому Умовами та цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на
навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну
пропозицію.
Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному
відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що
підтверджують ці права).
2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку
про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття
вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:
особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів
до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією
органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану конкурсну
пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального 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»).
3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів 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, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових
дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
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захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження
військової служби громадянами України.
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років (у будь-яких
комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту
або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони
беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального
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»).
4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів 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, 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 Університету 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 у 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).
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів
2022 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких
комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту
або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони
беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального
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»).
Для вступників з числа осіб із 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, вступні випробування з географії, фізики,
хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться в Університеті.
5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього
незалежного оцінювання (якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з
відповідних предметів у 2022 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не
менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в
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конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної
середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого
бакалавра:
особи, які в 2022 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього
незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність
захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних
станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до
приймальної комісії Університету одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2
наказу 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837, або копії такого документа).
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з
певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій
сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року, та/або зовнішнього незалежного
оцінювання 2019-2022 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи
допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на
основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах
квоти-1 на місця державного або регіонального 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»).
Якщо особи, зазначені в пунктах 2-5 цього розділу, виявили бажання брати участь у
конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вони
беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за такими результатами.
6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання) до Університету, визначеного відповідно до наказу № 271, та в разі
отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений Університетом
мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів
Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово
окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані
як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року.
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з
урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах
«Крим-Україна», «Донбас-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали
документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у
будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені
до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть
участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального
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»).
7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з
відповідних предметів у 2022 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не
менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в
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конкурсному відборі:
особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2021 року включно;
громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період
між 01 вересня 2021 року та 30 листопада 2022 року.
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів
зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнього незалежного
оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному
відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
8. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або
регіонального 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»):
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
9. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-3 на місця регіонального
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, що здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти Рівненської
області, – під час вступу на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.
10. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-4 на місця державного або
регіонального 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, які мають право на першочергове зарахування до Університету відповідно до
абзацу четвертого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку
реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної, мистецької та
педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про
відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417.
11. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на
здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на основі повної загальної
середньої освіти відповідно до пунктів другого-шостого, восьмого-десятого цього розділу і
не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати
участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
12. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального
замовлення в порядку, передбаченому Умовами та цими Правилами прийому, якщо вони
зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану
конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного або
регіонального замовлення:
1) особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних
конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в
антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
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оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях;
2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії
чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
3) 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;
4) 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;
5) особи, у яких один із 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.
13. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального
замовлення в порядку, передбаченому Умовами та цими Правилами прийому, якщо вони
зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану
конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного або
регіонального замовлення:
особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
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);
діти осіб, 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»;
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;
особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на
здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на основі повної загальної
середньої освіти відповідно до пунктів 2-6 та 8 цього розділу і не були зараховані на місця
державного (регіонального) замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах 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»).
14. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального
замовлення в порядку, передбаченому Умовами та цими Правилами прийому, якщо вони
зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану
конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів
осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, і не отримували рекомендацію на місця
державного або регіонального замовлення:
особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).
15. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей
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галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування,
28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини беруть участь у
конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в Університеті (замість єдиного
вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування) та під час
вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за усіма іншими спеціальностями (замість
єдиного вступного іспиту з іноземної мови):
особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному
фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у
Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №
1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837;
особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового
вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у
Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми
потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня
2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101–0105, 0201–0203, 0206, 0301–0306, 0401, 0501,
0601, 0701, 0702;
вступники, звільнені з усіх видів військової служби починаючи з 01 квітня 2022 року.
16. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних
осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з Умовами та цими Правилами прийому
передбачають складання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного
випробування (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на
основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором
або подати результат(-и) єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного
випробування, або скласти відповідний(-і) вступний(-ні) іспит(-и) в Університеті.
17. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування,
28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини підлягають
переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку,
передбаченому Умовами та цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за
іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не
отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення, особи,
зазначені у пунктах 3, 12 та абзаці четвертому пункту 13 цього розділу.
IX. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ
1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (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. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди,
впорядковуються за алфавітом.
У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список
вступників впорядковується:
за конкурсним балом – від більшого до меншого;
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за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
за балом єдиного фахового вступного випробування;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому-шостому абзацах цього пункту правила не дають
можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія
ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів
та вносить його до ЄДЕБО.
При цьому підстави для першочергового розміщення в рейтингу визначаються за
такою послідовністю:
1) при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти:
вступники, віднесені до категорій, зазначених у пунктах 2-11 розділу VІІІ цих Правил
прийому (у відповідній послідовності);
вступники, які мають документ про здобуту освіту з відзнакою;
діти з неповних сімей;
вступники, 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 культури, молоді та
спорту України);
вступники, які є призерами та переможцями чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу
з олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади,
чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) – при вступі для здобуття вищої освіти за
спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і
спорт»;
вступники, які є призерами (особами, нагородженими дипломами I–III ступенів) IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої
академії наук України в рік вступу;
вступники, які є учасниками Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної
орієнтації вступників – при вступі для здобуття вищої освіти за спеціальностями,
визначеними Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
вступники, які мають вищий бал із другого предмета в сертифікаті зовнішнього
незалежного оцінювання;
вступники, які отримали вищий бал за творчий конкурс – при вступі для здобуття
вищої освіти за спеціальностями 017 «Фізична культура і спорт», 023 «Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне
мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво»;
вступники, які мають вищий середній бал у додатку документа про освіту;
2) при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутої вищої освіти або такої,
що не менше року здобувається в закладі вищої освіти:
вступники, віднесені до категорій, зазначених у пунктах 2-11 розділу VІІІ цих Правил
прийому (у відповідній послідовності);
вступники, які мають документ про здобуту освіту з відзнакою;
діти з неповних сімей;
вступники, 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 культури, молоді та
спорту України);
вступники, які є призерами та переможцями чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу
з олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади,
чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) – при вступі для здобуття вищої освіти за
спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і
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спорт»;
вступники, які отримали вищий бал за фахове випробування;
вступники, які мають вищий бал в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови та літератури;
вступники, які мають вищий бал в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання з
математики (історії України);
вступники, які мають виший середній бал у додатку документа про освіту;
3) при вступі для здобуття ступеня магістра:
вступники, віднесені до категорій, зазначених у пунктах 2-11 розділу VІІІ цих Правил
прийому (у відповідній послідовності);
вступники, які мають документ про здобуту освіту з відзнакою;
діти з неповних сімей;
вступники, 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 культури, молоді та
спорту України);
вступники, які є призерами та переможцями чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу
з олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади,
чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) – при вступі для здобуття вищої освіти за
спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і
спорт»;
вступники, які під час здобуття вищої освіти в закладі вищої освіти були
переможцями (призерами) міжнародних, всеукраїнських конкурсів (олімпіад) з професійно
орієнтованих дисциплін (при вступі на навчання за відповідною спеціальністю);
вступники, які мають опубліковані праці з проблем, що відповідають обраній
спеціальності;
вступники, які отримали вищий бал за фахове випробування;
вступники, які мають вищий бал в екзаменаційному листі єдиного вступного іспиту з
іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови, складеного в Університеті;
вступники, які мають вищий середній бал у додатку документа про освіту.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття
освіти;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що
використовують пріоритетність);
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-2 або
квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої
освіти);
середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) (тільки якщо він враховується у конкурсному балі).
Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія
окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії
зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї
після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.
4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та
оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Університету. Оприлюднення поточних
рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті Університету на
підставі даних, внесених до ЄДЕБО. Університет замість оприлюднення на офіційному
вебсайті поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на своєму
офіційному вебсайті на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка
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здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.
5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною
пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на
предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених
Умовами та цими Правилами прийому вимог щодо формування списків, зокрема вимог
Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення
державного та регіонального замовлення в 2022 році (далі – Матеріали для розробки
технічного завдання), наведених у додатку 10 до цих Правил прийому, затверджуються
рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних
стендах приймальної комісії та вебсайті Університету відповідно до строків, визначених у
розділі V цих Правил прийому.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що
і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої
освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм
здобуття освіти) та вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями
галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування,
28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини (денної та заочної
форм здобуття освіти) 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 (регіональним) замовленням, відповідно до його
конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць
формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.
7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається
оприлюднення відповідного рішення на офіційному сайті Університету, на підставі даних
ЄДЕБО, відповідної інформації, засвідченої кваліфікованим електронним підписом голови
приймальної комісії або відповідального секретаря приймальної комісії, а також в
електронному кабінеті вступника.
Рішення приймальної комісії про надання рекомендацій до зарахування розміщується
на вебсайті Університету у встановлені цими Правилами прийому строки.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення
засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.
X. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у
конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття
приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку,
визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати
вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених
Умовами та цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету, а
також укласти договір про навчання між Університетом та вступником (за участі батьків або
законних представників – для неповнолітніх вступників).
Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім
особистого подання шляхом:
надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого
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електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Університету,
зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V
цих Правил прийому або відповідно до нього. Якщо впродовж десяти календарних днів після
початку навчання вступником не буде надано оригінали документів, то наказ про
зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.
Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між Університетом та
вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) 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
десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині
зарахування такої особи.
Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього періоду
навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого
здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто
пред’являє приймальній (відбірковій) комісії Університету свідоцтво про державну
реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі
документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали
заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану
приймальною комісією.
У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб
додатково 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.
2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального
замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно
до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального
замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII цих Правил прийому), втрачають право
в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним
замовленням.
Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального
замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно
до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного або регіонального
замовлення, підлягають зарахуванню.
3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у
конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття
приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку,
визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати
вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: подати особисто
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених
Умовами та цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету, а
також укласти договір про навчання між Університетом та вступником (за участі батьків або
законних представників – для неповнолітніх вступників).
4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями,
освітніми програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за
місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних
кредитів протягом усього строку навчання.
У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми
програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб
оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на
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вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів
документів та засвідчені копії відповідних документів видаються на вимогу студента
закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.
Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім
особистого подання, шляхом, зазначеним в абзаці третьому пункту 1 цього розділу.
XI. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не
виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення,
передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил прийому.
2.
Списки
рекомендованих
до
зарахування
оновлюються
після
виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, на здобуття ступеня
магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) (крім спеціальностей галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки,
07 Управління та адміністрування, 28 Публічне управління та адміністрування,
29 Міжнародні відносини, на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на
навчання відповідно до розділу X цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в
рейтинговому списку вступників.
Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра незалежно
від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у
пунктах 3, 12 – 14 розділу VIII цих Правил прийому, якщо вони допущені до конкурсного
відбору.
3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб,
зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу X цих Правил
прийому.
У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб
впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково 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.
4. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не
виконали вимог для зарахування для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, передбачених у пункті 3 розділу Х цих Правил прийому, і рекомендує на
звільнені при цьому місця вступників, які раніше не отримали рекомендацій до зарахування,
в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку.
XII. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО)
ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ,
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
1. Університет самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних
місць вступникам в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були
надані рекомендації до зарахування до Університету за відповідною конкурсною
пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Правил прийому, і надалі
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анульовані згідно з пунктом 1 розділу XI цих Правил прийому.
2. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення
користуються особи, які не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного
(регіонального) замовлення.
3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) 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 пункті 12 розділу VIII цих Правил прийому, незалежно від
конкурсного бала;
особи, зазначені в пункті 8 розділу VIII цих Правил прийому;
особи, зазначені в пункті 13 розділу VIII 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 у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих
Правил прийому) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у
Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
особи, зазначені в пункті 14 розділу VIII цих Правил прийому, якщо отриманий ними
конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для
спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця державного
(регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Правил
прийому (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка), якщо їх конкурсний бал не менше ніж спеціальний прохідний
конкурсний бал, встановлений приймальною комісією наступного дня після оголошення
адресного розміщення бюджетних місць.
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 (регіонального) замовлення у порядку,
передбаченому пунктом 6 розділу IX цих 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).
Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб,
зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту, проводиться за відсутності
непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та
в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із
зазначених категорій.
4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця
державного (регіонального) замовлення Університет використовує для цього вакантні місця
державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб,
зазначених в абзацах другому-п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності – інших
галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому пункту 3 цього
розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця
державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу за відповідною
спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного
державного (регіонального) замовника.
Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються
такими, що не розміщені в Університеті. Університет повідомляє державному
(регіональному) замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм
здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні
місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3
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цього розділу, Університет надсилає державному (регіональному) замовнику запит на
виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо
використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.
XIII. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС
1. 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 вебсайті Університету у вигляді списку
зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване
приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом
5 розділу XVI цих 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. Відрахованим з Університету за власним бажанням особам подані ними
документи повертають не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
3. 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.
4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я)
може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з державним або
регіональним 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 заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у
конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати
осіб з конкурсних пропозицій Університету за умови збігу вступних випробувань шляхом
перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому накази про
зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 19 вересня.
5. Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним або регіональним
замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та
для здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 Соціальні та
поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 28 Публічне управління та
адміністрування, 29 Міжнародні відносини, 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 або регіонального замовлення,
передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил прийому.
XIV. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТУ ІНОЗЕМЦІВ
ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства
здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03
червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей
України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня
2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536,
наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про
затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами
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без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних
договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за
№ 153/34436.
2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну
мобільність.
Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів державного
бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства,
зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано
біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).
Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні програми.
3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб може здійснюватися Університетом:
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада
і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.
3) упродовж року для навчання за програмами з вивчення державної мови та/або мови
навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у
порядку переведення та поновлення.
Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній
здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості
балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється
за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі
академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень
освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на
продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни,
що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету
на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка,
сформована в ЄДЕБО.
5. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які
прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а
також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих
конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на
офіційному вебсайті Університету.
Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в
Україну з метою здобуття вищої освіти, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а
також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих
конкурсів та зарахування, що зазначаються у Правилах прийому, оприлюднюються на
офіційному вебсайті Університету.
На навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра приймаються
іноземці на основі повної загальної середньої освіти.
На навчання на перший курс зі скороченим строком навчання, на другий (третій) курс
для здобуття освітнього ступеня бакалавра приймаються іноземці на основі освітнього
ступеня вищої освіти.
На навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня магістра приймаються
іноземці на основі ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) бакалавра, спеціаліста,
магістра.
Іноземці, які не володіють українською мовою або мовою навчання, приймаються на
навчання підготовчого відділення з вивчення державної мови та/або мови навчання .
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Навчання іноземців на підготовчому відділенні здійснюється за денною формою згідно з
навчальними програмами, розробленими Університетом.
Прийом на навчання на старші (другий та наступні) курси здійснюється в межах
вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки)
відповідно до Переліку спеціальностей (напрямів підготовки), за якими здійснювався набір
на перший курс.
Університет здійснює прийом іноземних студентів на старші курси у 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.
Іноземці, які вступають для здобуття вищої освіти в Університеті, повинні мати в’їзну візу,
яку вони отримують в посольствах України у відповідних країнах. Підставою для оформлення
в’їзної візи в Україну з метою здобуття вищої освіти є оригінал запрошення, яке видає Університет
або інший заклад вищої освіти України за зверненням іноземця.
При вступі до Університету іноземці, які перебувають на території України на законних
підставах, особисто подають до Приймальної комісії заяву у паперовій формі.
До заяви додається:
документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ;
додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
академічна довідка, видана іноземним/українським закладом освіти (у разі переведення
або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);
оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної
програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість
навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до
документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра (якщо відсутність цієї
інформації унеможливлює здійснення визнання кваліфікації за документом);
копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без
громадянства;
поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України;
4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
Копії документів приймаються за наявності оригіналів.
Закордонні українці подають до Приймальної комісії копію посвідчення закордонного
українця.
Документи, зазначені в абзацах дванадцятому-шістнадцятому цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені в абзацах дванадцятому-п’ятнадцятому цього пункту, мають бути
засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого
засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України.
Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі
вступників/студентів упродовж усього терміну здобуття вищої освіти в Університеті.
Вступні іспити для іноземців, які вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти, проводяться з мови здобуття вищої освіти та з другого
і третього (або творчого конкурсу) конкурсних предметів з Переліку конкурсних предметів,
визначених для кожної спеціальності у додатку 4 цих Правил прийому за програмами вступного
іспиту з мови здобуття вищої освіти для вступників з числа іноземців та осіб без громадянств та
вступних іспитів з конкурсних предметів (вступного іспиту з другого конкурсного предмету та
творчого конкурсу), визначених для вступу для здобуття вищої освіти за спеціальностями
Університету в додатку 4 для вступників – громадян України. Вступні іспити з мови навчання та з
конкурсних предметів проводяться у формі тестування. Результати вступних іспитів та творчих
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конкурсів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Конкурсний бал вступників формується як
середнє арифметичне результатів вступних іспитів з мови здобуття вищої освіти, другого і
третього (або творчого конкурсу) конкурсних предметів.
Вступні випробування для іноземців для здобуття ступеня бакалавра, магістра на основі
раніше здобутого ступеня (рівня) вищої освіти проводиться у формі вступного іспиту (тестування)
з мови здобуття вищої освіти за програмою, розробленою для вступників з числа іноземців та осіб
без громадянств, та усного фахового випробування за програмами фахових випробувань,
визначених для кожної спеціальності у додатках 2, 3 цих Правил прийому. Результати вступного
іспиту з мови здобуття вищої освіти та фахового випробування оцінюється за шкалою від 100 до
200 балів. Конкурсний бал вступників формується як середнє арифметичне результатів вступного
іспиту з мови здобуття вищої освіти та фахового випробування.
За результатами вступних випробувань приймається рішення щодо рекомендації вступника
до зарахування до Університету, яке відображається у протоколі приймальної комісії.
Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань та зарахування на
навчання іноземців для вступу для здобуття ступеня бакалавра, магістра:
Етапи вступної кампанії
Строки проведення вступної кампанії
І семестр (2022 р.)
ІІ семестр (2023 р.)
Прийом заяв та документів
01 липня – 27 жовтня
10 січня – 25 лютого
Проведення вступних випробувань
01 липня – 29 жовтня
10 січня – 28 лютого
Зарахування вступників
05 липня – 01 листопада
20 січня – 01 березня
Вступні випробування для іноземців та осіб без громадянства проводяться в Університеті
протягом п’яти днів з моменту подачі заяв та документів.
6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України,
приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень
Міністерства освіти і науки України.
7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності
або для здобуття вищої освіти за узгодженими між Університетом та іноземними закладами
вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних
договірних зобов’язань Університету та відповідних закладів вищої освіти.
8. 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 або місцевого бюджету, за винятками, встановленими
Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця
(крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за
державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з
предметів, передбачених Правилами прийому.
XV. ВИМОГИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
1. Правила прийому в 2022 році розробляються відповідно до законодавства України,
затверджуються вченою радою Університету, розміщуються на вебсайті Університету та
вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2021 року. Правила прийому діють протягом
календарного року.
Правила прийому до аспірантури та докторантури затверджує вчена рада
Університету як додаток до Правил прийому. Затверджені правила прийому до аспірантури
та докторантури діють протягом календарного року.
2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.
Правила прийому мають містити:
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перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх
програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних освітніх програм,
спеціальностей), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;
порядок проведення конкурсного відбору, порядок коригування рейтингових списків,
порядок коригування списків рекомендованих до зарахування, та строки зарахування
вступників за ступенями вищої освіти;
перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої
освіти;
перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подати сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра;
перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;
порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
порядок і строки прийому заяв і документів;
порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх
результатів;
порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що
проведені Університетом;
порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань,
творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних
українців, які прибули в Україну з метою навчання;
порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства;
порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені Умовами та цими
Правилами прийому;
наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним (регіональним)
замовленням, строки оприлюднення перших списків рекомендованих вступників;
вичерпний порядок розрахунку конкурсного бала;
квоти для прийому за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або
регіональним замовленням) окремих категорій вступників відповідно до законодавства;
перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
3. Правила прийому до аспірантури та докторантури визначають:
процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та
докторантури Університету;
зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до
аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань (Додаток 8).
4. Правила прийому визначають порядок та умови зберігання робіт вступників.
Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових
випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж один
рік, після чого знищуються, про що складається акт.
5. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції
за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів
розробляється Університетом та надається за всіма заявами, поданими вступниками.
Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після
закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання
на іншу в межах Університету (за умови збігу вступних випробувань та за наявності
вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).
7. До 15 січня 2022 року Університет для отримання місць за державним
(регіональним) замовленням на підготовку фахівців ступеня бакалавра, магістра за
спеціальностями галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та
адміністрування, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини,
вносить до ЄДЕБО пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення. Відкриті
конкурсні пропозиції створюються на підставі відповідних погоджених максимальних
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обсягів та вносяться до ЄДЕБО не пізніше 28 лютого 2022 року.
Фіксовані конкурсні пропозиції для прийому вступників для здобуття освітнього
ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього
ступеня молодшого бакалавра, магістра на основі бакалавра (крім спеціальностей 081 Право
та 293 Міжнародне право) створюються на основі відповідних пропозицій Університету
щодо отримання місць за державним (регіональним) замовленням та вносяться до ЄДЕБО не
пізніше 28 лютого 2022 року.
Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття ступеня
вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 24 червня 2022 року до 15
серпня 2022 року не здійснюється.
Небюджетні конкурсні пропозиції можуть (за потреби) створюватися:
для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули
раніше
такий
самий
або
вищий
ступінь
(рівень)
вищої
освіти
чи
здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі індивідуальний
навчальний план;
для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;
для вступу на старші курси з нормативним строком навчання;
для вступу через освітні центри «Крим – Україна» та «Донбас – Україна»;
для вступу за додатковим набором (після 15 серпня).
8. Максимальний обсяг державного замовлення Університету на основі повної
загальної середньої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 035 Філологія, предметними спеціальностями
спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)) та за спеціальностями
галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування,
28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини на основі здобутого
ступеня бакалавра визначається Університетом і не може перевищувати суми скорегованих
максимальних обсягів державного замовлення усіх конкурсних пропозицій у межах
спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) в 2021 році. Якщо державне
замовлення в 2021 році становило не більше ніж 4 місця або не надавалося взагалі, або сума
скорегованих максимальних обсягів становить менше ніж 5 місць, то максимальний обсяг
державного замовлення встановлюється 5 місць. Якщо кількість зарахованих здобувачів
вищої освіти за попередній рік за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за винятком тих,
хто не приступив до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку), які мали
конкурсний бал, що перевищував прохідний бал широкого конкурсу, становила не менше 6
осіб в Університеті, якщо у попередньому році не здійснювався набір за державним
замовленням, то максимальний обсяг може бути встановлений за поданням Університету в
обсязі не більше цієї кількості.
Скорегований максимальний обсяг державного замовлення конкурсної пропозиції
визначається як (з округленням до цілого числа):
120 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021 року, якщо на
нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх
оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом конкурсних пропозицій за
спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого
конкурсу становить не менше ніж 20 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний
обсяг державного замовлення в 2021 році становив менше ніж 5 місць;
110 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021 року, якщо на
нього
було
надано
рекомендації
до
зарахування
в
повному
обсязі
станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом
конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та
прохідним балом широкого конкурсу становить не менше ніж 10 балів, або на одне місце
більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2021 році становив менше ніж
10 місць;
105 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021 року, якщо на
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нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх
оголошення, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в
2021 році становив менше ніж 20 місць;
90 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021 року, якщо на
нього було надано рекомендацій до зарахування менше половини цього обсягу станом на
перший день їх оголошення;
50 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021 року, якщо на
нього було надано рекомендацій до зарахування менше двадцяти відсотків цього обсягу
станом на перший день їх оголошення;
30 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021 року, якщо
впродовж 2020-2021 років на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування
станом на перший день їх оголошення;
жодного місця (конкурсна пропозиція не реєструється), якщо впродовж 2019-2021
років на неї не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх
оголошення;
100 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2021 року в інших
випадках, а також в усіх випадках для предметних спеціальностей 014.04 Середня освіта
(математика), 014.08 Середня освіта (фізика).
У разі суперобсягу широкого конкурсу понад 100 осіб не припускається збільшення
скорегованих максимальних обсягів, які перевищують 25 % суперобсягу.
Університет може самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного
замовлення між спеціалізаціями спеціальностей 035 Філологія, між спеціальностями в
межах галузі знань, з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, які входять до
Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, повідомляючи про це
письмово державного замовника. Не допускається перерозподіл максимальних обсягів із
заочної на денну форму здобуття освіти, а також зі спеціальностей (спеціалізацій,
предметних спеціальностей), з яких відкриті конкурсні пропозиції в попередньому році не
створювались. В інших випадках перерозподіл максимальних обсягів державного
замовлення може проводитися з дозволу державного замовника.
Університет може самостійно утворювати в межах кожної спеціальності (спеціалізації
спеціальностей 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 035 Філологія, предметної
спеціальності спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)) та форми
здобуття освіти відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного
замовлення між ними.
Якщо конкурсна пропозиція поєднує кілька освітніх програм тощо, в Правилах
прийому зазначаються порядок розподілу студентів між ними та строки обрання
здобувачами (бакалавра на основі повної загальної середньої освіти не раніше завершення
першого року навчання, в інших випадках не раніше трьох місяців після початку навчання).
Не допускається поєднання в одній конкурсній пропозиції акредитованої та неакредитованої
освітніх програм, а також поєднання освітніх програм за спеціальностями, здобуття ступеня
освіти за якими необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове
регулювання.
Кваліфікаційний мінімум державного замовлення може визначатися Університетом
для відкритих конкурсних пропозицій із спеціальностей, які входять до Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо кваліфікаційного мінімуму
державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановлено, він вважається
рівним одному місцю.
Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення
оголошуються та вносяться до ЄДЕБО в тижневий строк після погодження з державним
замовником. Прийом заяв та документів на відкриті конкурсні пропозиції допускається після
підтвердження державним замовником встановлення суперобсягу державного замовлення в
межах відповідних широких конкурсів. Прийом заяв та документів на фіксовані конкурсні
пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення
загального обсягу державного замовлення на відповідні спеціальності (спеціалізації,
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предметні спеціальності) Університету (для відокремлених структурних підрозділів – після
підтвердження університетом).
9. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані
конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах різниці між ліцензованим
обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та максимальним
(загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може
корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.
10. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах
прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття
освіти.
11. Квота-1 встановлюється в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але не
менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного або регіонального
замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями і оголошується
одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.
12. Квота-2 встановлюється в Правилах прийому в Університеті в обсязі десяти
відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного
замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями (з округленням до
цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу
державного замовлення.
Кількість конкурсних пропозицій на основі повної загальної середньої освіти не може
перевищувати 50 % від максимального (загального) обсягу державного замовлення.
Обсяг квоти-1 та квоти-2 для спеціальностей галузі знань 02 Культура і мистецтво,
для яких передбачено складання творчого конкурсу, розраховується в межах спеціальності.
13. Квота-3 встановлюється в Правилах прийому за погодженням з регіональним
замовником для фіксованих конкурсних пропозицій у межах п’ятдесяти відсотків загального
обсягу регіонального замовлення, доведеного Університету.
14. Строки навчання на конкурсних пропозиціях для здобуття ступеня магістра на
основі здобутого ступеня вищої освіти (крім небюджетних) попередньо погоджуються з
державним (регіональним) замовником.
XVI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ПРИЙОМУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ
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).
Акредитація проводиться відділом зв’язків з громадськістю Університету шляхом
реєстрації представників засобів масової інформації та незалежних журналістів на кожне
засідання приймальної комісії за номером телефону: (0362) 63-45-64.
Акредитуватися журналісти також можуть, надіславши листа з інформацією про назву
ЗМІ, прізвище та ім’я журналістів та їхні контактні дані на електронну адресу:
viddil.zviazkiv@rshu.edu.ua (у темі листа обов’язково зазначити дату засідання).
Представники ЗМІ, які порушують порядок акредитації, правила поводження на
засіданні приймальної комісії, встановлених Університетом та правила безпеки можуть бути
позбавлені акредитації та права входу на територію Університету.
Акредитація засобів масової інформації та незалежних журналістів відбувається на
підставі Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про
телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про соціальну підтримку
засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про доступ до публічної
інформації».
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із
заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальної комісії. Громадські
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організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть
направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія
зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що
надаються членам приймальної комісії.
3. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією
на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної
спеціальності (освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та
обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією
(спеціальністю, освітньою програмою) та ступенем, зокрема про кількість місць, що виділені
для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті Університету не пізніше робочого дня,
наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
Університет не пізніше 14 липня оприлюднює на офіційному вебсайті інформацію про
порядок поселення та наявність вільних місць в гуртожитках.
4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії 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 Університету.
5. Якщо до Університету було зараховано вступників, які надали довідки закладів
охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі
або спеціальних умов на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету
(за державним або регіональним замовленням), то Університет повинен протягом одного
місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит на відповідні заклади
охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. Запити Університету та відповіді від
закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО.
6. 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.
7. 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 зарахування до Університету здійснюється інформаційними
системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою:
https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів,
укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором
ЄДЕБО).
8. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується у розділі
«Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ не менше двох разів протягом
періоду прийому заяв та документів.
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Додаток 1 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті у 2022 році
Перелік освітніх ступенів, спеціальностей, конкурсних пропозицій, освітніх програм,
за якими оголошується прийом для здобуття вищої освіти, ліцензовані обсяги та нормативні терміни здобуття вищої освіти

Таблиця 1.1

01 Освіта / Педагогіка

Середня освіта (Музичне
014.13
мистецтво)

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

01 Освіта / Педагогіка

014.03

Інститут мистецтв
Середня освіта. Музичне
Середня освіта (Музичне
мистецтво
мистецтво)
Середня освіта. Музичне
Середня освіта. Музичне
мистецтво. Психологія
мистецтво. Психологія
Музичне мистецтво. Народні
інструменти
Музичне мистецтво. Оркестрові
духові та ударні інструменти
Музичне мистецтво (Народні
Музичне мистецтво. Хорове
інструменти; Оркестрові духові
диригування
та ударні інструменти; Хорове
Музичне мистецтво. Музичний
диригування; Музичний
фольклор
фольклор; Музичне мистецтво
Музичне мистецтво. Музичне
естради; Естрадний спів;
мистецтво естради
Комп’ютерна електронна
Музичне мистецтво. Естрадний спів
музика; Фортепіано;
Музичне мистецтво. Комп’ютерна
Академічний спів)
електронна музика
Музичне мистецтво. Фортепіано
Музичне мистецтво. Академічний
спів

Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Середня освіта (Історія)
Середня освіта. Історія
Середня освіта. Історія

20

Заочна форма
навчання

3 р.
23000
10 міс.
15

16500

здобуття вищої освіти

20

Денна форма навчання

Можливість вступу для іноземців

Назва

та осіб без громадянства на форми

Код

грн. *

Заочна форма

Назва

Заочна форма

Конкурсні пропозиції
Код

Освітні програми

Денна форма

обсяги

Вартість одного року
здобуття вищої освіти,

Денна форма

Ліцензовані

вищої освіти

Спеціальності (предметні
спеціальності, спеціалізації)

Галузі знань

Нормативні терміни здобуття

Перший (бакалаврський) рівень освіти

денна
заочна

15

50

50

65

55

3 р.
23800
10 міс.

3 р.

23000

17800

16500

денна
заочна

53
10 міс.
03 Гуманітарні науки
05

Соціальні та поведінкові
науки

29 Міжнародні відносини

01 Освіта / Педагогіка

01 Освіта / Педагогіка

3 р.
23000
10 міс.
3 р.
23500
10 міс.

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Історія та археологія

30

30

052 Політологія

Політологія

Політологія

37

13

Суспільні комунікації

25

-

3 р. 23500
10 міс.

-

90

50

3 р.
23000
10 міс.

16500

Міжнародні
відносини, Міжнародні відносини,
291 суспільні комунікації та суспільні комунікації та
регіональні студії
регіональні студії

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

Педагогічний факультет
Дошкільна освіта, психологія
Дошкільна освіта (Психологія; Дошкільна освіта, початкова
Спеціальна освіта (логопедія); освіта
Початкова освіта)
Дошкільна освіта, спеціальна
освіта (логопедія)

16500
16200

Початкова освіта (Психологія;
Інклюзивна освіта)

Початкова освіта
Початкова освіта, психологія
Початкова освіта, інклюзивна
освіта

90

50

3 р.
23000
10 міс.

16500

01 Освіта / Педагогіка

014.11

Середня освіта(Фізична
культура)

Середня освіта (Фізична
культура)

Середня освіта. Фізична культура

25

15

3 р.
23000
10 міс.

16500

01 Освіта / Педагогіка

016.01

Спеціальна освіта
(Логопедія)

Спеціальна освіта. Логопедія

Спеціальна освіта. Логопедія

25

10

3 р.
23800
10 міс.

17800

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

25

25

3 р.
23800
10 міс.

17800

35

22

Середня освіта (Географія)

35

22

Середня освіта (Природничі
науки)

35

22

Практична психологія

Психологія
Практична психологія

35
30

34
_

3 р.
23500
10 міс.

17400

Біологія

Біологія

18

15

3 р.
23000
10 міс.

16500

01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка

017 Фізична культура і спорт

Психолого-природничий факультет
Середня освіта (Біологія та Середня освіта. Біологія та
Середня освіта (Біологія та
014.05
здоров’я людини)
здоров’я людини
здоров’я людини)

01 Освіта / Педагогіка

014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта. Географія

01 Освіта / Педагогіка

014.15

Середня освіта
(Природничі науки)

Соціальні та поведінкові
05 науки

053 Психологія

09 Біологія

091 Біологія

Середня освіта. Природничі
науки
Психологія

3 р.
23000
10 міс.
23000
3 р.
10 міс.
23000
3 р.
10 міс.

16500
16500
16500

денна

денна
заочна

54

10 Природничі науки

101 Екологія

Екологія (Екологія;
Прикордонний екологічний
контроль; Екологія садовопаркового господарства та
ландшафтна архітектура)

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

22 Охорона здоров’я

227

02 Культура і мистецтво

Соціальні та поведінкові
05
науки
Управління та
адміністрування
Управління та
07
адміністрування
Публічне управління та
28
адміністрування
07

18

15

Соціальна робота

18

12

27

-

20

20

Фізична терапія,
Фізична терапія
Фізична терапія
ерготерапія
Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики
Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа. Книгознавство, Книгознавство,
бібліотекознавство і бібліографія бібліотекознавство і бібліографія

029 Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа. Документознавство та інформаційна
діяльність

Документознавство та
інформаційна діяльність

051 Економіка

Економіка. Економічна
кібернетика. Цифрова
економіка. Міжнародна
економіка

073 Менеджмент
075 Маркетинг
281

Публічне управління та
адміністрування

50

20

Економічна кібернетика.
Цифрова економіка.
Міжнародна економіка

20

10

Менеджмент

Менеджмент

30

20

Маркетинг

Маркетинг

15

10

Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

20

15

Середня освіта. Фізика

Середня освіта (Фізика)

20

6

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

20

Професійна освіта. Сфера
обслуговування (Готельноресторанна справа)
Фізика та астрономія

01 Освіта / Педагогіка

014.08 Середня освіта (Фізика)

01 Освіта / Педагогіка

014.10

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

01 Освіта / Педагогіка

015.16

Професійна освіта (Сфера
Професійна освіта (Сфера
обслуговування (Готельнообслуговування)
ресторанна справа))

10 Природничі науки

Екологія
Екологія (Прикордонний
екологічний контроль)
Екологія (Екологія садовопаркового господарства та
ландшафтна архітектура)

104 Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

3 р.
23000
10 міс.
3 р.
23000
10 міс.
3 р.
23500
10 міс.

16500

16500
–

3 р.
22400
10 міс.

16200

денна
заочна

3 р.
23500
10 міс.

16200

денна
заочна

3 р.
10 міс.
3 р.
10 міс.
3 р.
10 міс.
3 р.
10 міс.

денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна

23550

16200

23500

16200

23550

16200

22400

16200

20

3 р.
22400
10 міс.

16200

денна
заочна

15

10

3 р.
22400
10 міс.

16200

денна
заочна

10

-

3 р.
22400
10 міс.

–

денна
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01 Освіта / Педагогіка

01 Освіта / Педагогіка

01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
03

Гуманітарні
науки

03

Гуманітарні
науки

03

Гуманітарні
науки

Гуманітарні
03
науки

01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка

Філологічний факультет
Середня освіта. Українська мова
і література
Середня освіта (Українська Середня освіта (Українська мова Середня освіта. Українська мова
014.01
100
мова і література)
і література)
і література, психологія
Середня освіта. Українська мова
і література, англійська мова
Середня освіта. Англійська мова
і література, друга іноземна
Середня освіта (Англійська Середня освіта (Англійська мова
014.021
мова
72
мова і література)
і література)
Середня освіта. Англійська мова
і література, психологія
Середня освіта (Німецька Середня освіта (Німецька мова і Середня освіта. Німецька мова і
014.022
17
мова і література)
література)
література, друга іноземна мова
Середня освіта
Середня освіта. Французька
Середня освіта (Французька
014.023 (Французька мова і
мова і література, друга
13
мова і література)
література)
іноземна мова
Філологія (Українська мова Філологія (Українська мова та Українська мова та література,
035.01
37
та література)
література)
польська мова
Переклад (англійська та
Філологія (Германські мови
німецька мови)
Філологія( Германські мови та
та літератури (переклад
Переклад (англійська та
035.041
літератури (переклад включно),
47
включно), перша –
французька мови)
перша – англійська
англійська)
Переклад (англійська та
польська мови)
Філологія (Германські мови
та літератури (переклад
Філологія. Германські мови та
Переклад (німецька та
035.043 включно), перша –
літератури (переклад включно),
11
англійська мови)
німецька)
перша – німецька
Філологія (Романські мови
Філологія. Романські мови та
та літератури (переклад
Переклад (французька та
035.055
літератури (переклад включно),
включно), перша –
англійська мови)
перша – французька
французька)
Факультет математики та інформатики
Середня освіта
014.04
Середня освіта (Математика)
Середня освіта (Математика)
(Математика)
Середня
014.09
Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика)
освіта(Інформатика)
Професійна освіта
Професійна освіта (Цифрові
Професійна освіта (Цифрові
015.39
(Цифрові технології)
технології)
технології)

100

3 р. 22400
10 міс.

16200

денна
заочна

28

3 р.
24900
10 міс.

17900

денна
заочна

3

3 р.
24900
10 міс.

17900

денна
заочна

3

3 р.
24900
10 міс.

17900

денна
заочна

18

3 р.
23500
10 міс.

16200

денна
заочна

15

3 р.
25800
10 міс.

18700

денна
заочна

2

3 р. 25800
10 міс.

18700

денна
заочна

9

2

3 р. 25800
10 міс.

18700

денна
заочна

50

25

25

15

35

15

3 р.
22400
10 міс.
3 р. 22400
10 міс.
3 р. 22400
10 міс.

16200
16200
16200

денна
заочна
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11 Математика та статистика 113 Прикладна математика

Прикладна математика

Прикладна математика

10

5

Інженерія програмного
забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

25

5

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

20

5

24

10

20

20

18

18

12

12

21

21

25

25

12 Інформаційні технології

121

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

02 Культура і мистецтво

Образотворче мистецтво,
023 декоративне мистецтво,
реставрація

Художньо-педагогічний факультет
Образотворче мистецтво,
Образотворче та декоративне
декоративне мистецтво,
мистецтво
реставрація

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

Хореографія

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

02 Культура і мистецтво
02 Культура і мистецтво
03 Гуманітарні науки

Хореографія

Сценічне мистецтво. Актор
Сценічне мистецтво. Режисер
Музеєзнавство,
Музеєзнавство,
027
пам’яткознавство
пам’яткознавство
Менеджмент
Менеджмент соціокультурної
028
соціокультурної діяльності діяльності

Сценічне мистецтво. Актор
Сценічне мистецтво. Режисер
Музеєзнавство,
пам’яткознавство
Менеджмент соціокультурної
діяльності

034 Культурологія

Культурологія

Примітки:
* Дані за результатами прийому 2021 року

Культурологія

3 р. 22400
10 міс.
3 р. 23500
10 міс.
3 р. 23500
10 міс.
3 р. 10
23700
міс.
3 р. 10
міс.
3 р. 10
міс.
3 р. 10
міс.
3 р. 10
міс.
3 р. 10
міс.

16200
16200
16200

17800

денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна

23700

17800

23700

17800

22400

15600

23500

15600

денна
заочна

22400

15600

денна
заочна
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Назва

01 Освіта / Педагогіка

Середня освіта (Музичне
014.13
мистецтво)

Інститут мистецтв
Середня освіта. Музичне
Середня освіта. Музичне
мистецтво
мистецтво

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

01 Освіта / Педагогіка
03 Гуманітарні науки
05 Соціальні та поведінкові
науки
29 Міжнародні відносини

01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка

Музичне мистецтво

Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Середня освіта. Історія
Середня освіта (Історія)
Середня освіта. Історія
032 Історія та археологія
Історія та археологія
Історія та археологія

014.03

052 Політологія
Політологія
Політологія
Міжнародні
відносини, Міжнародні відносини,
291 суспільні комунікації та суспільні комунікації та
Суспільні комунікації
регіональні студії
регіональні студії
Педагогічний факультет
Освітні, педагогічні науки
011 Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
(Педагогіка вищої школи)
012 Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
Початкова освіта
Початкова освіта
Середня освіта (Фізична
Середня освіта (Фізична
Середня освіта. Фізична
014.11
культура)
культура)
культура
Спеціальна освіта
016.01
Спеціальна освіта. Логопедія
Спеціальна освіта. Логопедія
(Логопедія)
017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Психолого-природничий факультет
Середня освіта (Біологія та Середня освіта. Біологія та
Середня освіта (Біологія та
014.05
здоров’я людини)
здоров’я людини
здоров’я людини)

освіти, грн. *

Заочна форма

Код

здобуття вищої

20

20

1 р. 4 м. 25500

20900

40

40

1 р. 4 м. 26000

21100

25
40

10
20

1 р. 4 м. 25500

20900

1 р. 4 м. 25500

20900

20

10

1 р. 4 м. 30540

20900

30

10

1 р. 4 м. 30540

20900

20

26

1 р. 4 м. 25500

20900

50
75

85
75

1 р. 4 м. 25500

20900

1 р. 4 м. 25500

20900

25

25

1 р. 4 м. 25500

20900

10

30

1 р. 4 м. 25500

20900

10

15

1 р. 4 м. 25500

20900

25

15

1 р. 4 м. 25500

20900

Денна форма

Назва

Нормативні терміни
здобуття вищої освіти

Конкурсні пропозиції
Код

Освітні програми

Вартість одного року

Заочна форма

Галузі знань

Ліцензовані
обсяги

Денна форма

Спеціальності (предметні
спеціальності, спеціалізації)

Денна форма
навчання
Заочна форма
навчання

01 Освіта / Педагогіка

014.07

Середня освіта (Географія) Середня освіта. Географія

Середня освіта (Географія)

25

15

1 р. 4 м. 25500

20900

01 Освіта / Педагогіка

014.15

Середня освіта
(Природничі науки)

Середня освіта (Природничі
науки)

25

25

1 р. 4 м. 25500

20900

Середня освіта. Природничі
науки

Можливість вступу для
іноземців та осіб без
громадянства на форми
здобуття вищої освіти

Таблиця 1.2

Другий (магістерський) рівень освіти

денна
заочна
денна
заочна

денна
заочна

денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна

58
Соціальні та поведінкові
науки
Управління та
07
адміністрування
05

09 Біологія
10 Природничі науки

02 Культура і мистецтво

Соціальні та
поведінкові науки
Управління та
07
адміністрування
Управління та
07
адміністрування
05

053 Психологія

Психологія

Психологія

40

30

1 р. 4 м. 30540

20900

073 Менеджмент

Менеджмент. Управління
навчальним закладом

Менеджмент. Управління
навчальним закладом

9

10

1 р. 4 м. 30540

20900

091 Біологія

Біологія

Біологія

9

7

1 р. 4 м. 25500

20900

-

1 р. 4 м. 25500

–

1 р. 4 м. 25500

20880

Екологія
Екологія
Екологія. Радіоекологія
Екологія. Радіоекологія
101 Екологія
Екологія. Екологія
Екологія. Екологія
інформаційного простору
інформаційного простору
Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики
Інформаційна, бібліотечна та
Книгознавство,
архівна справа. Книгознавство,
бібліотекознавство і бібліографія бібліотекознавство і
Інформаційна, бібліотечна
бібліографія
029
Інформаційна, бібліотечна та
та архівна справа
архівна справа. ДокументоДокументознавство та
знавство та інформаційна
інформаційна діяльність
діяльність

10
8

15

15

051 Економіка

Економіка

Економічна кібернетика

20

10

1 р. 4 м. 30540

20900

073 Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент

15

15

1 р. 4 м. 30540

20900

075 Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

20

10

1 р. 4 м. 30540

20900

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

15

15

1 р. 4 м. 25500

20900

Середня освіта. Фізика

Середня освіта (Фізика)

10

4

1 р. 4 м. 25500

20900

Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

10

-

1 р. 4 м 25500

–

18

17

1 р. 4 м. 25500

20900

денна
заочна

34

13

1 р. 4 м. 28600

22900

денна
заочна

4

3

1 р. 4 м. 28600

22900

денна
заочна

3

2

1 р. 4 м. 22900

18300

денна
заочна

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

01 Освіта / Педагогіка

014.10

01 Освіта / Педагогіка

014.08 Середня освіта (Фізика)

10 Природничі науки
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка

денна
заочна

104 Фізика та астрономія

Філологічний факультет
Середня освіта (Українська Середня освіта (Українська мова Середня освіта. Українська мова
014.01
мова і література)
і література)
і література
Середня освіта
Середня освіта. Англійська мова
Середня освіта (Англійська
014.021 (Англійська мова і
і література, друга іноземна
мова і література)
література)
мова
Середня освіта (Німецька Середня освіта (Німецька мова і Середня освіта. Німецька мова і
014.022
мова і література)
література)
література, друга іноземна мова
Середня освіта
Середня освіта. Французька
Середня освіта (Французька
014.023 (Французька мова і
мова і література, друга
мова і література)
література)
іноземна мова

7

10

10

денна
заочна

денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна
денна

59

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

03 Гуманітарні науки

035.01

Філологія (Українська мова Філологія. Українська мова та
та література)
література

Українська мова та література

Сучасні філологічні студії (англійська та
німецька мови): лінгвістика та
перекладознавство
Сучасні філологічні студії (англійська та
французька мови): лінгвістика та
перекладознавство
Сучасні філологічні студії
Філологія (Германські мови Філологія. Германські мови та
(німецька та англійська мови):
035.043 та літератури (переклад
літератури (переклад включно),
лінгвістика та
включно), перша – німецька) перша – німецька
перекладознавство
Факультет математики та інформатики
Філологія (Германські мови
Філологія. Германські мови та
та літератури (переклад
035.041
літератури (переклад включно),
включно), перша –
перша – англійська
англійська)

9

9

1 р. 4 м. 30540

20900

денна
заочна

8

5

1 р. 4 м. 30540

24000

денна
заочна

3

1

1 р. 4 м. 30540

24000

денна
заочна

01 Освіта / Педагогіка

014.04

Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

25

25

1 р. 4 м. 25500

20900

01 Освіта / Педагогіка

014.09

Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

15

25

1 р. 4 м 25500

20900

01 Освіта / Педагогіка

015.39

Професійна освіта (Цифрові Професійна освіта (Цифрові
технології)
технології)

Професійна освіта (Цифрові
технології)

15

15

1 р. 4 м 25500

20900

20

10

1 р. 4 м 30540

20900

15

10

1 р. 4 м. 26400

21100

12 Інформаційні технології

122

02 Культура і мистецтво

Образотворче мистецтво,
023 декоративне мистецтво,
реставрація

Комп᾿ютерні науки та
інформаційні технології
Художньо-педагогічний факультет
Образотворче мистецтво,
Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація
реставрація

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

Хореографія

Хореографія

10

15

1 р. 4 м. 26400

21100

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

Сценічне мистецтво

Сценічне мистецтво

10

15

1 р. 4 м. 26400

21100

02 Культура і мистецтво

027

Музеєзнавство,
пам’яткознавство
Менеджмент
028
соціокультурної діяльності

Музеєзнавство,
пам’яткознавство
Менеджмент соціокультурної
діяльності

Музеєзнавство,
пам’яткознавство
Менеджмент соціокультурної
діяльності

10

15

1 р. 4 м. 21900

20900

15

15

1 р. 4 м. 30540

20900

034 Культурологія

Культурологія

Культурологія

10

10

1 р. 4 м. 21900

20900

02 Культура і мистецтво
03 Гуманітарні науки

Комп᾿ютерні
науки

Примітки: * Дані за результатами прийому 2021 року

Комп᾿ютерні науки

денна
заочна

денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна
денна
заочна
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Додаток 2 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій та вступних випробувань для прийому на перший (зі скороченим строком навчання),
другий, третій (з нормативним строком здобуття вищої освіти) курс осіб, які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра,
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (спеціаліста), освітній ступінь молодшого бакалавра (бакалавра, магістра) для здобуття освітнього
ступеня бакалавра
Таблиця 2.1
Денна форма здобуття вищої освіти
Споріднені спеціальності
Спеціальності (предметні
(ОКР молодшого спеціаліста, спеціальності, спеціалізації)
ОС молодшого бакалавра)/ Інші
ОС бакалавра
спеціальності, ОПС фахового
Код
Назва
молодшого бакалавра

Освітні програми

Вступні випробування

Вагові
Курс – строк
коефіцієнти
здобуття
(К1, К2, К3) вищої освіти

Ліцензо
ваний
обсяг

Інститут мистецтв
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Середня освіта
Інші спеціальності на основі ОКР 014.13 (Музичне
молодшого спеціаліста, ОС
мистецтво)
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Теорія музики)
Середня освіта (Музичне Українська мова і література (ЗНО)
мистецтво)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія, або
фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Теорія музики)

0,25
0,25
0,5

1-й – 1 р.10м.

13

1-й – 2 р.10м.

1

2-й –2 р.10 м.

4

0,25
0,25
0,5

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування (Теорія музики)

1

3-й –1 р.10м.

12

Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Теорія музики)

0,25
0,25
0,5

1-й –3 р.10м.

30

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія, або
фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Теорія музики)

0,25
0,25
0,5

1-й –3 р.10м.

10

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

025

Музичне
мистецтво

Музичне мистецтво

61
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Фахове випробування (Теорія музики)
Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія, або
фізика, або хімія (ЗНО)
Середня освіта
014.03
Середня освіта (Історія) Фахове випробування (Історія)
(Історія)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування (Історія)

Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія, або
фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра,
Усі спеціальності на основі ОПС
фахового молодшого бакалавра

032

Історія та
археологія

Історія та археологія

Фахове випробування (Історія)

052

Політологія

Політологія

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія, або
фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Політологія)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування (Політологія)

Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія, або
фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Міжнародні
відносини та світова політика)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

291

Міжнародні
відносини,
суспільні
Суспільні комунікації
комунікації,
регіональні студії

Фахове випробування (Міжнародні
відносини та світова політика)

3-й – 1р.10м.

10

2-й – 2 р.10м.

4

3-й – 1 р.10м.

1

2-й – 2 р.10м.

4

1

3-й – 1 р.10м.

1

0,25
0,25

2-й – 2 р.10м.

1

0,5

1-й – 3 р.4м.

1

1

3-й – 1 р.10м.

1

2-й – 2 р.10м.

3

3-й – 1 р.10м.

2

1

0,25
0,25
0,5
1
0,25
0,25
0,5

0,25
0,25
0,5

1

62
Педагогічний факультет
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра

Дошкільна освіта

Інші спеціальності на основі ОКР 012
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра;
Усі спеціальності на основі ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра;
Усі спеціальності на основі ОПС
фахового молодшого бакалавра

013

Дошкільна освіта,
початкова освіта
Дошкільна освіта Дошкільна освіта,
психологія
Дошкільна освіта,
спеціальна освіта
(логопедія)

Фахове випробування (Дошкільна
педагогіка, методики дошкільної освіти)

9

1-й – 2 р.10м.

5

1-й – 2 р.10м.

5

3-й – 1 р.10м.

1

1-й – 1 р.10м.

14

1-й – 2р. 10м.

10

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р.10м.

5

3-й – 1р. 10м.

1

1-й –1 р. 10м.

9

1-й –2 р. 10м.

4

0,25
0,25
0,5

1

Початкова освіта

Початкова освіта

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на
основі ОКР молодшого
спеціаліста, ОС молодшого
бакалавра
014.11
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Дошкільна
педагогіка, методики дошкільної освіти)

1-й – 1 р.10м.

Середня освіта
(Фізична
культура)

Початкова освіта,
психологія
Початкова освіта,
інклюзивна освіта

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або матетика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Педагогіка;
методика викладання математики в
початкових класах; методика викладання
української мови в початкових класах)

Початкова освіта, психологія
Початкова освіта, інклюзивна
освіта
Початкова освіта,інформатика
Початкова освіта, іноземна мова
(англійська)

Фахове випробування (Педагогіка;
методика викладання математики в
початкових класах; методика викладання
української мови в початкових класах)

1

Середня освіта (Фізична
культура)

Українська мова (ЗНО)
Історія України (ЗНО) або математика /*
Фахове випробування (Теорія та практика
фізичного виховання)

0,25
0,25
0,5

63

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Теорія та практика
фізичного виховання)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування (Теорія та практика
фізичного виховання)

Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Логопедія)

016

Спеціальна освіта Спеціальна освіта.
(Логопедія)
Логопедія

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Фахове випробування (Логопедія)

017

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фізична культура
Фізична культура і спорт Фахове випробування (Теорія та практика
і спорт
фізичного виховання)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування (Теорія та практика
фізичного виховання)

0,25
0,25
2-й –2 р. 10м.

1

0,5

3-й –1 р. 10м.

1

2-й –2 р. 10м.

2

3-й –1 р. 10м.

2

2-й –2 р. 10м.

2

1

3-й –1 р. 10м.

2

0,25
0,25
0,5

1-й –2 р. 10м.

14

1

3-й –1 р. 10м.

2

0,25
0,25
0,5

1-й –2 р. 10м.

14

1
0,25
0,25
0,5
1
0,25
0,25
0,5

Психолого-природничий факультет
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Середня освіта
Середня освіта (Біологія
014.05 (Біологія та
та здоров’я людини )
здоров’я людини)

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Біологія)
Фахове випробування (Біологія)

014.07

Середня освіта
(Географія)

Середня освіта
(Географія)

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Географія)

64
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Середня освіта
014.15 (Природничі
науки)

053

Психологія

Середня освіта
(Природничі науки)

Психологія
Практична психологія

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

1

3-й –1 р. 10м.

2

Українська (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Природничі науки)

0,25
0,25
0,5

1-й – 2р. 10м.

14

Фахове випробування (Природничі науки)

1

3-й – р. 10 м.

2

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Психологія)

0,25
0,25

Фахове випробування (Географія)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
101
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Біологія

Біологія

3-й – 1 р. 10м.

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Біологія)

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10м.

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Біологія)

0,25
0,25

Фахове випробування (Біологія)

Екологія

Екологія
Екологія (Прикордонний
екологічний контроль)

0,5
1

Фахове випробування (Психологія)

091

2-й – 2 р. 10м.

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Екологія)

2-й – 2 р. 10м.

6

6

0,5
1

0,25
0,25
0,5

3-й – 1 р. 10м.

2

1-й – 1 р. 10м.

6

1-й – 2 р. 10м.

1

65
Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Екологія)

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Фахове випробування (Екологія)

227

Фізична терапія,
ерготерапія

Фізична терапія,
ерготерапія

6

3-й – 1 р. 10м.

1

1-й – 2 р. 10 м

5

1-й – 3 р. 4 м.

4

1-й – 3 р. 4 м.

5

3-й – 1 р. 10м.

1

1-й – 1р. 10 м.

6

1-й – 2 р. 10м.

1

2-й – 2 р. 10м.

6

3-й – 1 р. 10м.

1

0,5
1

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Біологія)

0,25
0,25
0,5

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Біологія)

0,25
0,25

Фахове випробування (Біологія)

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Історія та теорія
соціальної роботи)

Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

2-й – 2 р. 10м.

Фізична терапія

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

0,25
0,25

231

Соціальна робота Соціальна робота

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія та теорія
соціальної роботи)
Фахове випробування (Історія та теорія
соціальної роботи)

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики

0,5
1

0,25
0,25
0,5

0,25
0,25

0,5
1

66
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
Середня освіта
фахового молодшого бакалавра
014.08
(Фізика)
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра;
Усі спеціальності на основі ОПС
фахового молодшого бакалавра

Середня
освіта(Трудове
014.10
навчання та
технології)

Середня освіта (Фізика)

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Фізика)

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10м.

9

1

3-й – 1 р. 10м.

1

1-й – 1 р. 10м.

10

1-й – 2 р. 10м.

10

3-й – 1 р. 10м.

10

2-й – 2 р. 10 м

9

1

3-й – 1 р. 10м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Історія, теорія та
організація бібліотечної справи)

0,25
0,25

1-й – 1 р. 10м.

5

0,5

1-й – 2 р. 10м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія, теорія та
організація бібліотечної справи)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10м.

3

Фахове випробування (Фізика)

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

Українська мова
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Основи
виробництва)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування (Основи
виробництва)

Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Методика
професійного навчання)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Професійна освіта Сфера обслуговування
015.16 (Сфера
(Готельно-ресторанна
обслуговування) справа))

Фахове випробування (Методика
професійного навчання)

029

Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

Книгознавство,
бібліотекознавство і
бібліографія

0,25
0,25
0,5

1
0,25
0,25

0,5

0,5

67
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Фахове випробування (Історія, теорія та
організація бібліотечної справи)

Документознавство та
інформаційна діяльність

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

1

3-й – 1 р. 10м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Діловодство,
основи документознавства)

0,25
0,25
0,5

1-й – 1 р. 10м.

8

1-й – 2 р. 10м.

2

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Діловодство,
основи документознавства)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10м.

8

3-й – 1 р. 10м.

2

1-й – 1 р. 10м.

4

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

13

1-й – 2 р. 10 м.

1

Фахове випробування (Діловодство,
основи документознавства)

051

Економіка

Економічна кібернетика

Менеджмент

Менеджмент

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Економіка)

0,25
0,25
0,5

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Економіка)

0,25
0,25

Фахове випробування (Економіка)

073

0,5

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Менеджмент)

0,5
1

0,25
0,25
0,5

68
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Менеджмент)

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Фахове випробування
(Менеджмент)

075

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
104
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
281
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Маркетинг

Маркетинг

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Маркетинг)
Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Маркетинг)
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Маркетинг)
Фахове випробування (Маркетинг)

Фізика та
астрономія

Фізика та астрономія

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Фізика)
Фахове випробування (Фізика)

Публічне
управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Публічне
управління та адміністрування)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

2

1-й – 1 р. 10 м.

2

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

1

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10 м.

9

1

3-й – 1 р. 10м.

1

1-й – 2 р. 4 м.

5

1-й – 2 р. 10м.

2

0,5
1
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5

0,25
0,25
0,5

69

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Публічне
управління та адміністрування)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування (Публічне
управління та адміністрування)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

2

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

13

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

2

2-й – 2 р. 10 м.

6

3-й – 1 р. 10 м.

4

0,5

1

Філологічний факультет
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Середня освіта.
Українська мова і
література

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Українська мова і
література)

0,25
0,25
0,5

Середня освіта. Українська мова

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Середня освіта
Українська мова і література (ЗНО)
і література
014.01 (Українська мова і Середня освіта. Українська мова Математика або історія України , або іноземна
література)
мова, або біологія, або географія, або фізика,
і література, психологія
Середня освіта. Українська мова або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Українська мова і
і література, історія
Середня освіта. Українська мова література)

0,25
0,25

0,5

і література, англійська мова

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Середня освіта.
Українська мова і
література
Середня освіта.
Англійська мова і
література, друга іноземна
Середня освіта
014.021 (Англійська мова і мова
Середня освіта.
література)
Англійська мова і
література, психологія

Фахове випробування (Українська мова і
література)
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Англійська мова і
література)
Фахове випробування (Англійська мова і
література)

1
0,25
0,25
0,5

1
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Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Українська мова і література (ЗНО )
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
Середня освіта. Німецька або хімія (ЗНО)
Середня
Фахове випробування (Німецька мова і
014.022 освіта(Німецька мова і література, друга
література)
мова і література) іноземна мова
Фахове випробування (Німецька мова і
література)

0,25
0,25

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
Середня освіта.
або хімія (ЗНО)
Середня
Французька мова і
Фахове випробування (Французька мова і
014.023 освіта(Французька
література, друга іноземна література)
мова і література)
мова
Фахове випробування (Французька мова і
література)

0,25
0,25

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
Українська мова та
література, польська мова або хімія (ЗНО)
Філологія
Фахове випробування (Українська мова і
035.01 (Українська мова
література)
та література)

0,25
0,25

Українська мова та
література
Переклад (англійська та
Філологія
німецька мови)
(Германські мови Переклад (англійська та
та літератури
французька мови)
035.041
(переклад
Переклад (англійська та
включно), перша польська мови)
– англійська))

Фахове випробування (Українська мова і
література)
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Англійська мова і
література)
Фахове випробування (Англійська мова і
література)

2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

3

3-й – 1 р. 10 м.

2

2-й – 2 р. 10 м.

3

3-й – 1 р. 10 м.

2

0,5

1

0,5

1

0,5

1
0,25
0,25
0,5

1
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Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Філологія
Переклад (німецька та
(Германські мови англійська мови)
та літератури
035.043
(переклад
включно), перша
– німецька)

Філологія
(Романські мови
та літератури
035.055
(переклад
включно), перша
– французька)

Переклад (французька та
англійська мови)

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування
(Німецька мова і література)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

2

3-й – 1 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

1

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Математика)

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10 м.

4

Фахове випробування (Математика)

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Інформаційні
технології)

0,25
0,25

1-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

1

Фахове випробування
(Німецька мова і література)
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Французька мова і
література)
Фахове випробування
(Французька мова і література)

0,5

1
0,25
0,25
0,5

Факультет математики та інформатики
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Середня освіта
014.04
(Математика)

Середня освіта
014.09
(Інформатика)

Середня освіта
(Математика)

Середня освіта
(Інформатика)

Фахове випробування (Інформаційні
технології)

Професійна освіта
Професійна освіта
015.39 (Цифрові
(Цифрові технології)
технології)

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Інформаційні
технології)
Фахове випробування (Інформаційні
технології)

0,5
1
0,25
0,25
0,5
1

72
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Прикладна
математика)

113

Прикладна
математика

Прикладна математика

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Інформаційні
технології)

121

Інженерія
програмного
забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Прикладна
математика)
Фахове випробування (Прикладна
математика)

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Інформаційні
технології)
Фахове випробування
(Інформаційні технології)

122

Комп’ютерні
науки

Комп’ютерні
науки

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Інформаційні
технології)
Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Інформаційні
технології)

0,25
0,25
0,5

1-й – 1 р. 10 м.

2

1-й – 2р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

4

1-й – 2 р. 10 м.

4

2-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

4

1-й – 2 р. 10 м.

1

0,25
0,25
0,5

1

0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5

1
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
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Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Інформаційні
технології)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування
(Інформаційні технології)

Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
023
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

024

Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

Хореографія

Художньо-педагогічний факультет
Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Історія
декоративно-прикладного мистецтва)
Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Історія
декоративно-прикладного мистецтва)
Образотворче
та
Українська мова і література (ЗНО)
декоративне мистецтво
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія
декоративно-прикладного мистецтва)

Хореографія

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

4

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

0,25
0,25
0,5

1-й – 1 р. 10 м.

3

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10 м.

1

0,5

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.
0,5

Фахове випробування (Історія
декоративно-прикладного мистецтва)

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Мистецтво
балетмейстера)

0,25
0,25
0,5

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Мистецтво
балетмейстера)

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

4

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

4

0,25
0,25

0,5
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Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Фахове випробування (Мистецтво
балетмейстера)

026

Сценічне
мистецтво

Сценічне мистецтво,
актор
Сценічне мистецтво,
режисер

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

3-й – 1 р. 10 м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Майстерність
актора / Режисура)

0,25
0,25

1-й – 1 р. 10 м.

3

0,5

1-й – 2 р. 10 м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Майстерність
актора / Режисура)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

2

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Історія української
культури)

0,25
0,25

1-й – 1 р. 10 м.

3

0,5

1-й – 2 р. 10 м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія української
культури)

0,25
0,25

Фахове випробування (Режисура або
майстерність актора)

Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

1

027

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
028
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Музеєзнавство,
Музеєзнавство,
пам’яткознавство пам’яткознавство

Менеджмент
соціокультурної
діяльності

Менеджмент
соціокультурної
діяльності

0,5

2-й – 2 р. 10 м.

3

0,5

Фахове випробування (Історія української
культури)

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Українська
культура та менеджмент соціокультурної
діяльності)

0,25
0,25
0,5

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

5

1-й – 2 р. 10 м.

1
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Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

034

Культурологія

Культурологія

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Українська
культура та менеджмент соціокультурної
діяльності)
Фахове випробування (Українська
культура та менеджмент соціокультурної
діяльності)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

2

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Історія української
культури)

0,25
0,25

1-й – 1 р. 10 м.

9

0,5

1-й –2 р. 10 м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або іноземна
мова, або біологія, або географія, або фізика,
або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія української
культури)
Фахове випробування (Історія української
культури)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

1

0,5

0,5

1

Примітка:
* другий конкурсний предмет (ЗНО) при вступі на місця за державним замовленням зазначений у таблиці; при вступі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб –
сертифікат ЗНО з будь-якого конкурсного предмету.
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Таблиця 2.2

Заочна форма здобуття вищої освіти
Споріднені спеціальності
Спеціальності (предметні
(ОКР молодшого спеціаліста, спеціальності, спеціалізації)
ОС молодшого бакалавра)/ Інші
ОС бакалавра
спеціальності, ОПС фахового
Код
Назва
молодшого бакалавра

Освітні програми

Вступні випробування

Вагові
Курс – строк
коефіцієнти
здобуття
(К1, К2, К3) вищої освіти

Ліцензо
ваний
обсяг

Інститут мистецтв
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Середня освіта
Інші спеціальності на основі ОКР 014.13 (Музичне
молодшого спеціаліста, ОС
мистецтво)
молодшого бакалавра,
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
Музичне
молодшого спеціаліста, ОС
025
мистецтво
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Середня освіта (Музичне
мистецтво)

13

1-й – 2 р 10м.

1

0,25
0,25
0,5

2-й – 2 р. 10 м.

4

1

3-й – 1 р. 10 м.

2

0,25
0,25
0,5

1-й –3 р.10м.

2

1-й –3 р.10м.

2

0,25
0,25
0,5

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Теорія музики)
Фахове випробування (Теорія музики)
Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/ *
Фахове випробування (Теорія музики)

Музичне мистецтво

1-й – 1 р 10м.

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) / *
Фахове випробування (Теорія музики)

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Теорія музики)

0,25
0,25

Фахове випробування (Теорія музики)

1

3-й – 1р.10м.

2

0,25
0,25

2-й – 2 р. 10 м.

4

Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
Середня освіта
іноземна мова, або біологія, або географія,
014.03
Середня освіта (Історія)
(Історія)
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія)

0,5

0,5
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Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування (Історія)

Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

032

Історія та
археологія

Історія та археологія

Фахове випробування (Історія)

052

Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра;
012
Усі спеціальності на основі ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР 013
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра;
Усі спеціальності на основі ОПС
фахового молодшого бакалавра

Політологія

Політологія

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Політологія)
Фахове випробування (Політологія)

1

3-й – 1 р. 10 м.

0,25
0,25

2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

0,25
0,25

2-й – 2 р. 10 м.

1

0,5

1-й – 3 р. 4 м.

1

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

13

1-й – 2 р. 10 м.

2

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/ *
Фахове випробування (Дошкільна
педагогіка, методики дошкільної освіти)

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10 м.

Фахове випробування (Дошкільна
педагогіка, методики дошкільної освіти)

1

3-й – 1 р. 10 м.

2

1-й – 1 р. 10 м.

23

1-й – 2 р. 10 м.

20

1-й – 2 р. 10 м.

10

Початкова освіта
Початкова освіта,
Початкова освіта психологія
Початкова освіта,
інклюзивна освіта

4

0,5

Педагогічний факультет
Дошкільна освіта
Дошкільна освіта,
початкова освіта
Дошкільна освіта Дошкільна освіта,
психологія
Дошкільна освіта,
спеціальна освіта
(логопедія)

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або матетика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Педагогіка;
методика викладання математики в
початкових класах; методика викладання
української мови в початкових класах)

0,25
0,25

13

0,5
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Початкова освіта, психологія
Початкова освіта, інклюзивна
освіта
Початкова освіта, інформатика
Початкова освіта, іноземна мова
(англійська)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/ *
Фахове випробування (Теорія та
практика фізичного виховання)

Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра,
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Фахове випробування (Педагогіка;
методика викладання математики в
початкових класах; методика викладання
української мови в початкових класах)

014.11

Середня освіта
(Фізична
культура)

Середня освіта (Фізична
культура)

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Теорія та
практика фізичного виховання)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування (Теорія та
практика фізичного виховання)

Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Логопедія)

016

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Спеціальна освіта Спеціальна освіта.
(Логопедія)
Логопедія

Фахове випробування (Логопедія)

017

Фізична культура
Фізична культура і спорт
і спорт

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Теорія та
практика фізичного виховання)
Фахове випробування (Теорія та
практика фізичного виховання)

1

0,25
0,25
0,5

0,25
0,25

3-й – 1 р. 10 м.

2

1-й – 1 р. 10 м.

9

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

4

0,5
1
0,25
0,25

3-й – 1 р. 10 м

1

2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

0,5
1
0,25
0,25
0,5

1
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Психолого-природничий факультет
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Середня освіта
014.05 (Біологія та
здоров’я людини)

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/ *
Середня освіта (Біологія та Фахове випробування (Біологія)
здоров’я людини)
Фахове випробування (Біологія)

Середня освіта
014.07
(Географія)

Середня освіта (Географія)

Фахове випробування (Географія)

Середня освіта
014.15 (Природничі
науки)

053

Психологія

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/ *
Фахове випробування (Природничі
Середня освіта (Природничі науки)
науки)
Фахове випробування (Природничі
науки)

Психологія

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) / *
Фахове випробування (Географія)

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Психологія)
Фахове випробування (Психологія)
Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Біологія)

091

Біологія

Біологія

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Біологія)

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10 м.

13

1

3-й – 1 р. 10 м.

2

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10 м.

13

1

3-й – 1 р. 10 м.

2

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10 м.

13

1

3-й – 1 р. 10 м.

2

2-й – 2 р. 10 м.

2

1

3-й – 1 р. 10 м.

2

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10 м.

6

0,25
0,25

2-й – 2 р. 10 м.

0,25
0,25
0,5

0,5

3

80
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Фахове випробування (Біологія)

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Екологія)

101

Екологія

Екологія
Екологія (Прикордонний
екологічний контроль)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра

Фахове випробування (Екологія)

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Історія та теорія
соціальної роботи)

Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Екологія)

231

Соціальна робота Соціальна робота

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія та теорія
соціальної роботи)
Фахове випробування (Історія та теорія
соціальної роботи)

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

5

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

3

3-й – 1 р. 10 м.

1

0,25
0,25

1-й – 1 р. 10 м.

5

0,5

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

3

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

9

1-й – 2 р. 10 м.

1

1

0,25
0,25
0,5

0,25
0,25
0,5
1

0,25
0,25
0,5
1

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, фізики та технологій
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
029
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

Книгознавство,
бібліотекознавство і
бібліографія

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Історія, теорія та
організація бібліотечної справи)

0,25
0,25
0,5

81
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія, теорія та
організація бібліотечної справи)

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Фахове випробування (Історія, теорія та
організація бібліотечної справи)
Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Діловодство,
основи документознавства)
Документознавство та
інформаційна діяльність

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Діловодство,
основи документознавства)
Фахове випробування (Діловодство,
основи документознавства)

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Економіка)

051

Економіка

Економічна кібернетика

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Економіка)
Фахове випробування (Економіка)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

9

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

7

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

4

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

1

0,5

1

0,25
0,25
0,5
0,25
0,25

0,5
1

0,25
0,25
0,5

0,25
0,25
0,5
1

82
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

073

Менеджмент

Менеджмент

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Менеджмент)

0,25
0,25
0,5

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Менеджмент)

0,25
0,25

Фахове випробування
(Менеджмент)

075

Маркетинг

Маркетинг

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Маркетинг)
Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Маркетинг)
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Маркетинг)
Фахове випробування (Маркетинг)

281

Публічне
управління та
адміністрування

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Публічне
управління та адміністрування)
Публічне управління та
адміністрування

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Публічне
управління та адміністрування)

1-й – 1 р. 10 м.

9

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

9

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

2

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 2 р. 4 м.

3

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

5

0,5
1
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
1

0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5

83
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
Середня освіта
фахового молодшого бакалавра
014.08
(Фізика)
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
Середня
молодшого спеціаліста, ОС
освіта(Трудове
014.10
молодшого бакалавра;
навчання та
Усі спеціальності на основі ОПС
технології)
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування (Публічне
управління та адміністрування)

Середня освіта (Фізика)

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Фізика)
Фахове випробування (Фізика)

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

Професійна освіта Сфера обслуговування
015.16 (Сфера
(Готельно-ресторанна
обслуговування) справа))

Українська мова
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Основи
виробництва)

Фахове випробування (Основи
виробництва)
Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Методика
професійного навчання)
Фахове випробування (Методика
професійного навчання)

Філологічний факультет
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
Середня освіта. Англійська іноземна мова, або біологія, або географія,
мова і література, друга
або фізика, або хімія (ЗНО)
Середня освіта
іноземна мова
Фахове випробування (Англійська мова і
014.021 (Англійська мова і
Середня освіта. Англійська література)
література)
мова і література,
психологія
Фахове випробування (Англійська мова і
література)

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10 м.

7

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

18

1-й – 2 р. 10 м.

10

3-й – 1 р. 10 м.

2

2-й – 2 р. 10 м

9

3-й – 1 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

6

3-й – 1 р. 10 м.

2

0,25
0,25
0,5

1
0,25
0,25

0,5
1

0,25
0,25
0,5

1

84

Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Середня освіта. Німецька
Середня
014.022 освіта(Німецька мова і література, друга
мова і література) іноземна мова

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Фахове випробування (Німецька мова і
література)
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
Середня освіта. Французька або фізика, або хімія (ЗНО)
Середня
мова і література, друга
Фахове випробування (Французька мова
014.023 освіта(Французька
іноземна мова
і література)
мова і література)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Українська мова і література (ЗНО )
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Німецька мова і
література)

Фахове випробування (Французька мова
і література)
Переклад (англійська та
німецька мови)
Переклад (англійська та
Філологія
(Германські мови французька мови)
Переклад (англійська та
та літератури
035.041
польська мови)
(переклад
включно), перша Переклад (англійська та
– англійська))
німецька мови)
Переклад (англійська та
французька мови)
Філологія
(Германські мови
Переклад (німецька та
та літератури
англійська мови)
035.043
(переклад
включно), перша
– німецька)

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Англійська мова і
література)
Фахове випробування (Англійська мова і
література)
Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування
(Німецька мова і література)
Фахове випробування
(Німецька мова і література)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

3

3-й – 1 р. 10 м.

2

2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

0,5

1
0,25
0,25
0,5

1
0,25
0,25
0,5

1
0,25
0,25
0,5

1

85

Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Філологія
(Романські мови
та літератури
035.055
(переклад
включно), перша
– французька)

Переклад (французька та
англійська мови)

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Французька мова
і література)
Фахове випробування
(Французька мова і література)

Українська мова і література (ЗНО)
Середня освіта. Українська
Історія України або математика (ЗНО) /*
мова і література
Фахове випробування (Українська мова і
література)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

14

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

3

1

3-й – 1 р. 10 м.

2

0,25
0,25
0,5

1-й – 2 р. 10 м.

4

0,5

1

0,25
0,25
0,5

Середня освіта. Українська мова і

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Середня освіта
Українська мова і література (ЗНО)
література
014.01 (Українська мова і Середня освіта. Українська мова і Математика або історія України , або
література)
іноземна мова, або біологія, або географія,
література, психологія
Середня освіта. Українська мова і або фізика, або хімія (ЗНО)
література, історія
Фахове випробування (Українська мова і
Середня освіта. Українська мова і література)

0,25
0,25
0,5

література, англійська мова

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Середня освіта. Українська Фахове випробування (Українська мова і
мова і література
література)

Українська мова та
література, польська мова
Філологія
035.01 (Українська мова
та література)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Українська мова та
література

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Українська мова і
література)
Фахове випробування (Українська мова і
література)

1
0,25
0,25
0,5

Факультет математики та інформатики
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

014.04

Середня освіта
(Математика)

Середня освіта
(Математика)

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Математика)
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Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування (Математика)

1

Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Інформаційні
технології)

0,25
0,25

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Усі спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Середня освіта
014.09
(Інформатика)

Середня освіта
(Інформатика)

Фахове випробування (Інформаційні
технології)
Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Інформаційні
Професійна освіта
Професійна освіта (Цифрові технології)
015.39 (Цифрові
технології)
технології)
Фахове випробування (Інформаційні
технології)

Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Інформаційні
технології)

Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

121

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
122
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Інженерія
програмного
забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Інформаційні
технології)
Фахове випробування
(Інформаційні технології)

Комп’ютерні
науки

Комп’ютерні
науки

Українська мова (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Інформаційні
технології)

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

4

1-й – 2 р. 10 м.

1

2-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

2

1-й – 2 р. 10 м.

1

0,5
1
0,25
0,25
0,5
1

0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5

1

0,25
0,25
0,5
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Українська мова (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Інформаційні
технології)

Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (ОКР
спеціаліста)

Фахове випробування
(Інформаційні технології)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

2

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

4

1-й – 2 р. 10 м.

1

0,5
1

Художньо-педагогічний факультет
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

023

Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Історія
декоративно-прикладного мистецтва)
Образотворче та
декоративне мистецтво

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія
декоративно-прикладного мистецтва)

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (спеціаліста)

Фахове випробування (Історія
декоративно-прикладного мистецтва)

Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (спеціаліста)

024

Хореографія

Хореографія

0,25
0,25
0,5
0,25
0,25

2-й – 2 р. 10 м.

4

0,5
1

3-й – 1 р. 10 м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Мистецтво
балетмейстера)

0,25
0,25

1-й – 1 р. 10 м.

13

0,5

1-й – 2 р. 10 м.

2

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Мистецтво
балетмейстера)
Фахове випробування (Мистецтво
балетмейстера)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

13

3-й – 1 р. 10 м.

2

0,5
1
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Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

026

Сценічне
мистецтво

Сценічне мистецтво, актор
Сценічне мистецтво,
режисер

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО) /*
Фахове випробування (Майстерність
актора / Режисура)

0,25
0,25

1-й – 1 р. 10 м.

3

0,5

1-й – 2 р. 10 м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Майстерність
актора / Режисура)
Фахове випробування (Режисура або
майстерність актора)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

2

3-й – 1 р. 10 м.

1

1-й – 1 р. 10 м.

3

1-й – 2 р. 10 м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Історія
української культури)
027

Музеєзнавство,
Музеєзнавство,
пам’яткознавство пам’яткознавство

Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
028
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія
української культури)
Фахове випробування (Історія
української культури)

Менеджмент
соціокультурної
діяльності

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Менеджмент
Фахове випробування (Українська
соціокультурної діяльності
культура та менеджмент соціокультурної
діяльності)

0,5
1

0,25
0,25
0,5

0,25
0,25

2-й – 2 р. 10 м.

3

0,5
1

3-й – 1 р. 10 м.

1

0,25
0,25

1-й – 1 р. 10 м.

5

0,5

1-й – 2 р. 10 м.

1
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Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (спеціаліста)
Споріднені спеціальності на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра
Споріднені спеціальності на основі
ОПС фахового молодшого
бакалавра
Інші спеціальності на основі ОКР
молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра, ОПС
фахового молодшого бакалавра
Усі спеціальності на основі ОС
бакалавра, магістра (спеціаліста)

034

Культурологія

Культурологія

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Українська
культура та менеджмент соціокультурної
діяльності)
Фахове випробування (Українська
культура та менеджмент соціокультурної
діяльності)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

2

1

3-й – 1 р. 10 м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Історія України або математика (ЗНО)/*
Фахове випробування (Історія
української культури)

0,25
0,25

1-й – 1 р. 10 м.

9

0,5

1-й – 2 р. 10 м.

1

Українська мова і література (ЗНО)
Математика або історія України , або
іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (ЗНО)
Фахове випробування (Історія
української культури)
Фахове випробування (Історія
української культури)

0,25
0,25
2-й – 2 р. 10 м.

4

3-й – 1 р. 10 м.

1

0,5

0,5
1

Примітка:
* другий конкурсний предмет (ЗНО) при вступі на місця за державним замовленням зазначений у таблиці; при вступі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб –
сертифікат ЗНО з будь-якого конкурсного предмету.
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Таблиця 2.3
Перелік спеціальностей Рівненського державного гуманітарного університету, для яких стандартами вищої освіти передбачено обмеження
щодо обсягів зарахування результатів попереднього здобуття освіти при вступі для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста,
ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра

Спеціальності
Код

Назва

012

Дошкільна освіта

013

Початкова освіта

015

Професійна освіта (за
спеціалізаціями)

016

Спеціальна освіта

017

Фізична культура і спорт

023

Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація

024

Хореографія

025

Музичне мистецтво

026

Сценічне мистецтво

027
028
029

Музеєзнавство,
пам’яткознавство
Менеджмент соціокультурної
діяльності
Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

Обмеження
щодо обсягів
зарахування результатів
попереднього здобуття
освіти
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
0 кредитів
0 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів

Спеціальності, на основі яких
здійснюється вступ
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
013 Початкова освіта
Інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
Інші спеціальності
01 – Освіта/Педагогіка і 22 Охорона здоров’я
Інші спеціальності
017 «Фізична культура і спорт»
Інші спеціальності
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
024 «Хореографія»
Інші спеціальності
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
026 «Сценічне мистецтво»
Інші спеціальності
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
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032

Історія та археологія

034

Культурологія

035

Філологія

051

Економіка

052

Політологія

053
054

Психологія
Соціологія

073

Менеджмент

075

Маркетинг

091

Біологія

101

Екологія

104

Фізика та астрономія

113

Прикладна математика

121

Інженерія програмного
забезпечення

122

Комп’ютерні науки

227

Фізична терапія, ерготерапія

231

Соціальна робота
Публічне управління та
адміністрування

281

120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
60 кредитів
30 кредитів
60 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
120 кредитів
60 кредитів
60 кредитів
30 кредитів
60 кредитів
90 кредитів

Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Спеціальності галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
Інші спеціальності
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Усі спеціальності
Усі спеціальності
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Спеціальності галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,
051 «Економіка»
Інші спеціальності
Усі спеціальності
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Спеціальності галузі знань 12 Інформаційні технології
Інші спеціальності
Для ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр»
Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Спеціальності 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики
та лікування»
Інші спеціальності
Усі спеціальності
Спеціальності галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,
051 «Економіка»

92

291

Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

60 кредитів

Інші спеціальності

60 кредитів

Інші спеціальності
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Додаток 3 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій та вступних випробувань для прийому для здобуття освітнього ступеня магістр для осіб, які здобули
освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)
Таблиця 3.1

Код

Ліцензований
обсяг
Денна форма

Вступні випробування

Термін
здобуття вищої
освіти

Освітні програми

Курс

Спеціальності
(предметні спеціальності,
спеціалізації)
ОС магістра

Вагові
коефіцієнти (К1,
К2)

Денна форма здобуття вищої освіти

Назва
Інститут мистецтв

014.13

Середня освіта
(Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне
мистецтво

025

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

014.03
032

052

291

011

Фахове випробування (методика музичного виховання)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (методика музичного виховання)

Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Фахове випробування (історія з методикою викладання)
Середня освіта
Середня освіта. Історія
(Історія)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (історія)
Історія та археологія Історія та археологія
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з політології та
міжнародних відносин)
Політологія
Політологія
Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з політології та
Міжнародні відносини,
міжнародних відносин)
суспільні комунікації Суспільні комунікації
Тест загальної навчальної компетентності
та регіональні студії
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Педагогічний факультет
Фахове випробування (педагогіка)
Освіта/Педагогіка
Освітні педагогічні науки
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**

0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,75
0,25

1-й 1р. 4 м.

20

1-й 1р. 4 м.

40

1-й 1р. 4 м.

25

1-й 1р. 4 м.

40

1-й 1р. 4 м.

20

1-й 1р. 4 м.

30

1-й 1р. 4 м.

20
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012

013

014.11
016
017

014.05
014.07
014.15

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Середня освіта
(Фізична культура)
Спеціальна освіта
(Логопедія)
Фізична культура
і спорт
Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини)
Середня освіта
(Географія)
Середня освіта
(Природничі науки)

Дошкільна освіта

1-й 1р. 4 м.

50

1-й 1р. 4 м.

75

1-й 1р. 4 м.

25

1-й 1р. 4 м.

10

1-й 1р. 4 м.

10

1-й 1р. 4 м.

25

1-й 1р. 4 м.

25

1-й 1р. 4 м.

25

1-й 1р. 4 м.

40

0,30 1-й 1р. 4 м.
0,30
0,75

9

0,25

здоров’я людини)

Єдиний вступний іспит з іноземної мови **

0,25

Фахове випробування (географія)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (природничі науки)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з психології та
соціології)
Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з управління та
адміністрування)
Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (екологія)

0,75
0,25
0,75
0,25
0,40

Середня освіта (Географія)
Середня освіта
(Природничі науки)

Психологія

Психологія

073

Менеджмент

Управління навчальним
закладом

101

Екологія

Екологія
Радіоекологія
Екологія інформаційного
простору

091

Біологія

014.08

0,75

Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (педагогіка; методика викладання освітньої галузі
математики в початкових класах (математичної галузі); методика
викладання української мови в початкових класах (мовно-літературної
Початкова освіта
галузі))
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (теорія та практика фізичного виховання)
Середня освіта (Фізична
культура)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (логопедія; методика спеціальної освіти)
Спеціальна освіта
(Логопедія)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (фізична культура і спорт)
Фізична культура
і спорт
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Психолого-природничий факультет
Фахове
випробування (біологія)
Середня освіта (Біологія та

053

014.10

Фахове випробування (дошкільна педагогіка; методики дошкільної освіти)

Єдиний вступний іспит з іноземної мови**

Фахове випробування (біологія)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій і фізики
Середня освіта
Середня освіта (Трудове Фахове випробування (теорія та методика трудового навчання (технологій))
(Трудове навчання та
навчання та технології)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
технології)
Середня освіта
Середня освіта (Фізика)
Фахове випробування (фізика з методикою викладання)
Біологія

0,75

0,25
0,60
0,40
0,70
0,30
0,60
0,40
0,75

0,35
0,25
0,40

0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,75

10

1-й 1р. 4 м.

8
7

1-й 1р. 4 м.

9

1-й 1р. 4 м.

15

1-й 1р. 4 м.

10

95
(Фізика)
104

Фізика та астрономія

029

Книгознавство,
бібліотекознавство і
Інформаційна,
бібліотечна та архівна бібліографія
справа
Документознавство та
інформаційна діяльність

051

073

075

014.01

014.021
014.022
014.023

035.01

035.041

Фізика та астрономія

Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (фізика та астрономія)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (бібліотекознавство, бібліографознавство)

0,25
0,75
0,25
0,75

Єдиний вступний іспит з іноземної мови**

0,25

Фахове випробування (інформаційна діяльність; документознавство)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Єдине фахове вступне випробуваня (предметний тест з економіки та міжнародної
економіки)
Економіка
Економічна кібернетика Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Єдине фахове вступне випробуваня (предметний тест з управління та
адміністрування)
Менеджмент
Менеджмент
Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Єдине фахове вступне випробуваня (предметний тест з управління та
адміністрування)
Маркетинг
Маркетинг
Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Філологічний факультет
Фахове
випробування
(українська мова та література з методикою
Середня освіта
Середня освіта (Українська викладання)
(Українська мова і
мова і література)
література)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Середня освіта
Середня освіта. Англійська Фахове випробування (методика викладання англійської мови і літератури)
(Англійська мова і
мова і література, друга
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
література)
іноземна мова
Середня освіта
Середня освіта. Німецька Фахове випробування (методика викладання німецької мови і літератури)
(Німецька мова і
мова і література, друга
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
література)
іноземна мова
Середня освіта.
Фахове випробування (методика викладання французької мови і літератури)
Середня освіта
Французька мова і
(Французька мова і
література, друга іноземна Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
література)
мова
Фахове випробування (українська мова та література)
Філологія (Українська Українська мова та
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
мова і література)
література
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Філологія (Германські Сучасні філологічні студії
мови та літератури
(англійська та німецька
(переклад включно),
мови): лінгвістика та

Фахове випробування (теорія мови та перекладу)

1-й 1р. 4 м.

10
1-й 1р. 4 м.

0,75
0,25
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,75

10

15

1-й 1р. 4 м.

20

1-й 1р. 4 м.

15

1-й 1 р. 4 м.

20

1-й 1р. 4 м.

18

0,25
0,75

1-й 1р. 4 м.

0,25
0,75

1-й 1р. 4 м.

0,25
0,75

1-й 1р. 4 м.

0,25
0,75
0,25

34
4

3

1-й 1р. 4 м.

9

1-й 1р. 4 м.

8

0,25
0,75

96
перша – англійська)

035.043

перекладознавство
Сучасні філологічні студії
(англійська та французька
мови): лінгвістика та
перекладознавство
Філологія (Германські Сучасні філологічні студії
мови та літератури
(німецька та англійська
(переклад включно),
мови): лінгвістика та
перша – німецька)
перекладознавство

Єдиний вступний іcпит з іноземної мови**

0,25

Фахове випробування (теорія мови та перекладу)

0,75

Єдиний вступний іспит з іноземної мови**

0,25

3

Факультет математики та інформатики
014.04

Середня освіта
(Математика)

Середня освіта
(Математика)

014.09

Середня освіта
(Інформатика)

Середня освіта
(Інформатика)

015.39

Професійна освіта
(Цифрові технології)

Професійна освіта
(Цифрові технології)

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

023

024

Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво, реставрація
Хореографія

026

Сценічне мистецтво

027

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

028

Менеджмент
соціокультурної
діяльності

034

Культурологія

Фахове випробування (математика з методикою викладання)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (інформатика з методикою викладання)

0,75
0,25
0,75

Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (цифрові технології)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (комп’ютерні науки)

0,25

Єдиний вступний іспит з іноземної мови**

0,25

Художньо-педагогічний факультет
Фахове випробування (історія та теорія образотворчого та декоративноОбразотворче мистецтво,
прикладного мистецтва)
декоративне мистецтво,
реставрація
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Хореографія

25

1-й 1р. 4 м.

15

1-й 1р. 4 м.

15

1-й 1р. 4 м.

20

1-й 1р. 4 м.

15

1-й 1р. 4 м.

10

1-й 1р. 4 м.

10

1-й 1р. 4 м.

10

1-й 1р. 4 м.

15

1-й 1р. 4 м.

10

0,75
0,25

Фахове випробування (мистецтво балетмейстера)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**

0,75
0,25

Єдиний вступний іспит з іноземної мови**

0,25

Фахове випробування (режисура або майстерність актора)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування ( історія музейної справи та пам’яткознавство)
Музеєзнавство,
пам’яткознавство
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (основи менеджменту; управління соціокультурною
Менеджмент
діяльністю)
соціокультурної діяльності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (теорія та історія культури)
Культурологія
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Сценічне мистецтво

0,75
0,25
0,75

1-й 1р. 4 м.

0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
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Таблиця 3.2

Музичне мистецтво

014.03 Середня освіта (Історія)
032

Історія та археологія

052

Політологія

291

Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

011

Освіта/Педагогіка

012

Дошкільна освіта

013

1р. 4 м.

20

1-й

1р. 4 м.

40

1-й

1р. 4 м.

10

1-й

1р. 4 м.

20

1-й

1р. 4 м.

10

1-й

1р. 4 м.

10

1-й

1р. 4 м.

26

1-й

1р. 4 м.

85

1-й

1р. 4 м.

75

Заочна
форма

1-й

Назва

Середня освіта (Музичне
014.13
мистецтво)
025

Вступні випробування

Термін здобуття
вищої освіти

Код

Освітні програми

Ліцензований
обсяг

Курс

Спеціальності
(предметні спеціальності,
спеціалізації)
ОС магістра

Вагові
коефіцієнти (К1,
К2)

Заочна форма здобуття вищої освіти

Початкова освіта

Інститут мистецтв
Середня освіта (Музичне Фахове випробування (методика музичного виховання)
мистецтво)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **

0,75

Фахове випробування (методика музичного виховання)

0,75

Музичне мистецтво

Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Фахове випробування (історія з методикою викладання)
Середня освіта. Історія
Єдиний вступний іспит з іноземної мов**
Фахове випробування (історія)
Історія та археологія
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з політології
та міжнародних відносин)
Політологія
Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з політології
та міжнародних відносин)
Суспільні комунікації
Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Педагогічний факультет
Фахове випробування (педагогіка)
Освітні педагогічні науки
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (дошкільна педагогіка; методики дошкільної
освіти)
Дошкільна освіта
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (педагогіка; методика викладання освітньої
Початкова освіта
галузі математики в початкових класах (математичної галузі);
методика викладання української мови в початкових класах

0,25
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
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(мовно-літературної галузі)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
014.11

Середня освіта (Фізична
культура)

016

Спеціальна освіта

017

Фізична культура
і спорт

014.05

Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини)

014.07 Середня освіта (Географія)
014.15

Середня освіта (Природничі
науки)

053

Психологія

073

Менеджмент

091

Біологія

014.10

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

014.08 Середня освіта (Фізика)

029

Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

Фахове випробування (теорія та практика фізичного виховання)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (логопедія; методика спеціальної освіти)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (фізична культура і спорт)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Психолого-природничий факультет
Середня освіта (Біологія Фахове випробування (біологія)
та здоров’я людини)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (географія)
Середня освіта
(Географія)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Фахове випробування (природничі науки)
Середня освіта
(Природничі науки)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з
психології та соціології)
Психологія
Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з
Управління навчальним управління та адміністрування)
Тест загальної навчальної компетентності
закладом
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (біологія)
Біологія
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій і фізики
Фахове випробування (теорія та методика трудового навчання
Середня освіта (Трудове (технологій))
навчання та технології)
Єдиний ступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (фізика з методикою викладання)
Середня освіта (Фізика)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Книгознавство,
Фахове випробування (бібліотекознавство, бібліографознавство)
бібліотекознавство і
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
бібліографія
Фахове випробування (інформаційна діяльність;
Документознавство та
документознавство)
інформаційна діяльність
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Середня освіта (Фізична
культура)
Спеціальна освіта
(Логопедія)
Фізична культура
і спорт

0,25
0,60
0,40
0,75
0,25
0,60
0,40
0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,4
0,35
0,25
0,40
0,30
0,30
0,75
0,25

1-й

1р. 4 м.

25

1-й

1р. 4 м.

30

1-й

1р. 4 м.

15

1-й

1р. 4 м.

15

1-й

1р. 4 м.

15

1-й

1р. 4 м.

25

1-й

1р. 4 м.

30

1р. 4 м.

10

1-й

1р. 4 м.

7

1-й

1р. 4 м.

15

1-й

1р. 4 м.

4

1-й

0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
10

0,25
0,75
0,25

1-й

1р. 4 м.
15
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Єдине фахове вступне випробуваня (предметний тест з економіки та
міжнародної економіки)
051
Економіка
Економічна кібернетика Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Єдине фахове вступне випробуваня (предметний тест з управління та
адміністрування)
073
Менеджмент
Менеджмент
Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Єдине фахове вступне випробуваня (предметний тест з управління та
адміністрування)
075
Маркетинг
Маркетинг
Тест загальної навчальної компетентності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Філологічний факультет
Фахове випробування (українська мова та література з методикою
Середня освіта
Середня освіта (Українська
викладання)
014.01
(Українська мова і
мова і література)
література)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Середня освіта.
Фахове випробування (методика викладання англійської мови і
Середня освіта (Англійська
Англійська мова і
літератури)
014.021
мова і література)
література, друга
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
іноземна мова
Середня освіта. Німецька Фахове випробування (методика викладання німецької мови і
Середня освіта (Німецька мова
014.022
мова і література, друга літератури)
і література)
іноземна мова
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
Середня освіта.
Фахове випробування (методика викладання французької мови і
Середня освіта (Французька
Французька мова і
літератури)
014.023
мова і література)
література, друга
Єдиний вступний іспит з іноземної мови **
іноземна мова
Фахове випробування (українська мова та література)
Філологія (Українська мова і Українська мова та
035.01
література)
література
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Сучасні філологічні студії Фахове випробування (теорія мови та перекладу)
(англійська та німецька
мови): лінгвістика та
Філологія (Германські мови та
перекладознавство
035.041 літератури (переклад включно),
Сучасні філологічні студії
перша – англійська)
(англійська та французька Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
мови): лінгвістика та
перекладознавство
Філологія (Германські мови та Сучасні філологічні студії Фахове випробування (теорія мови та перекладу)
035.043 літератури (переклад включно), (німецька та англійська
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
перша – німецька)
мови): лінгвістика та

0,40
0,30
0,30

1-й

1р. 4 м.

10

1-й

1р. 4 м.

15

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

10

0,30
0,30
0,75
1-й

1р. 4 м.

17

1-й

1р. 4 м.

13

1-й

1р. 4 м.

3

1-й

1р. 4 м.

2

1-й

1р. 4 м.

9

0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
5
0,25

1-й

1р. 4 м.

0,75
1
0,25

100
перекладознавство
Факультет математики та інформатики
014.04 Середня освіта (Математика)

Середня освіта
(Математика)

Фахове випробування (математика з методикою викладання)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**

014.09 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта
(Інформатика)

Фахове випробування (інформатика з методикою викладання)

0,75
0,25
0,75

Єдиний вступний іспит з іноземної мови **

0,25

Професійна освіта
(Цифрові технології)

Фахове випробування (цифрові технології)

0,75

Єдиний вступний іспит з іноземної мови **

0,25

015.39

Професійна освіта (Цифрові
технології)

122

Комп’ютерні науки

023
024
026
027

028
034

Фахове випробування (комп’ютерні науки)
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Художньо-педагогічний факультет
Образотворче мистецтво,
Образотворче мистецтво, Фахове випробування (історія та теорія образотворчого та
декоративне мистецтво,
декоративне мистецтво, декоративно-прикладного мистецтва)
реставрація
реставрація
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (мистецтво балетмейстера)
Хореографія
Хореографія
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (режисура або майстерність актора)
Сценічне мистецтво
Сценічне мистецтво
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (історія музейної справи та
Музеєзнавство,
пам’яткознавство)
Музеєзнавство, пам’яткознавство
пам’яткознавство
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (основи менеджменту; управління
Менеджмент соціокультурної
Менеджмент
соціокультурною діяльністю)
діяльності
соціокультурної діяльності
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**
Фахове випробування (теорія та історія культури)
Культурологія
Культурологія
Єдиний вступний іспит з іноземної мови**

1-й

1р. 4 м.

25

1-й

1р. 4 м.

25

1-й

1р. 4 м.

15

1-й

1р. 4 м.

10

1-й

1р. 4 м.

10

1-й

1р. 4 м.

15

1-й

1р. 4 м.

15

1-й

1р. 4 м.

15

1-й

1р. 4 м.

15

1-й

1р. 4 м.

10

0,75
0,25

0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25
0,75
0,25

Примітка:
* Орієнтовні дані (за результатами прийому у 2021 році)
**Вступники на основі ОС магістра ОКР (спеціаліста) для здобуття вищої освіти на місцях за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть складати або єдиний вступний іспит з іноземної
мови (ЄВІ), або іспит з іноземної мови в Університеті
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Додаток 4 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
Таблиця 4.1
Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу для здобуття освітнього ступеня
бакалавра на конкурсні пропозиції на місця державного замовлення
і за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Назва

Інститут мистецтв
1. Українська мова і література
Середня освіта (Музичне
2. Історія України
Середня освіта
мистецтво)
014.13
3. Математика або іноземна
(Музичне мистецтво) Середня освіта. Музичне
мова, або біологія, або
мистецтво. Психологія
географія, або фізика, або хімія
Музичне мистецтво. Народні 1. Українська мова і література
інструменти
2. Історія України або
Музичне мистецтво. Оркематематика, або іноземна мова
строві духові та ударні
3. Творчий конкурс
інструменти
Музичне мистецтво. Хорове
диригування
Музичне мистецтво. Музичний фольклор
025
Музичне мистецтво Музичне мистецтво. Музичне
мистецтво естради
Музичне мистецтво. Естрадний спів
Музичне мистецтво.
Комп’ютерна електронна
музика
Музичне мистецтво. Фортепіано
Музичне мистецтво. Академічний спів
Факультет історії, політології та міжнародних відносин
1. Українська мова і література
2. Історія України
Середня освіта
014.03
Середня освіта. Історія
3. Математика або іноземна
(Історія)
мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
2. Історія України
032
Історія та археологія Історія та археологія
3. Математика або іноземна
мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
2. Математика
052
Політологія
Політологія
3. Історія України або іноземна
мова, або біологія, або

0,30
0,30

0,1

0,00

0,30
0,25

Мінімальна кількість балів для
допуску до участі в конкурсі

Код

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів, творчих
конкурсів)

Вага бала за особливі успіхи
(успішне закінчення підготовчих
курсів Рівненського державного
гуманітарного університету) (К5)

Освітні програми

Вага атестату про повну загальну
середню освіту (К4)

Спеціальності ОС бакалавра
(предметні спеціальності,
спеціалізації)

Вага предметів сертифікату ЗНО
(К1, К2, К3)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

100
100
100

0,1

0,00

100

0,25

100

0,40

100

0,25
0,40

0,1

0,00

0,25
0,25
0,40

100
0,1

0,00

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

100
100

100
100
100

0,1

0,00

100
100
100

102

291

012

013

014.11

016

017

014.05

014.07

014.15

053

091

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Середня освіта
(Фізична культура)

Спеціальна освіта
(Логопедія)

Фізична культура і
спорт

Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини)

Середня освіта
(Географія)

Середня освіта
(Природничі науки)

Психологія

Біологія

географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
2. Іноземна мова
Суспільні комунікації
3. Історія України або
математика, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
Педагогічний факультет
Дошкільна освіта, психологія 1. Українська мова і література
Дошкільна освіта, початкова 2. Історія України
освіта
3. Математика або іноземна
Дошкільна освіта, спеціальна мова, або біологія, або
освіта (логопедія)
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
Початкова освіта
2. Математика
Початкова освіта, психологія
3. Історія України або іноземна
Початкова освіта, інклюзивна
мова, або біологія, або
освіта
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова
2. Біологія
Середня освіта. Фізична
3. Історія України або
культура
математика, або іноземна мова,
або географія, або фізика, або
хімія
1. Українська мова і література
2. Біологія
3. Історія України або
Спеціальна освіта. Логопедія
математика, або іноземна мова,
або географія, або фізика, або
хімія
1. Українська мова
2. Біологія
Фізична культура і спорт
3. Творчий конкурс
Психолого-природничий факультет
1. Українська мова
2. Біологія
Середня освіта (Біологія та
3. Історія України або
здоров’я людини)
математика, або іноземна мова,
або географія, або фізика, або
хімія
1. Українська мова і література
2. Географія
3. Історія України або
Середня освіта (Географія)
математика, або іноземна мова,
або біологія, або фізика, або
хімія
1 Українська мова
2. Біологія
Середня освіта (Природничі 3. Історія України або
науки)
математика, або іноземна мова,
або географія, або фізика, або
хімія
1. Українська мова і література
2. Математика
Психологія
3. Історія України або іноземна
Практична психологія
мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
Біологія

1. Українська мова

0,35
0,30

0,1

0,00
*

0,25

0,40
0,25

0,1

0,00

0,25
0,40
0,25

100
0,05

0,00

0,30
0,40
0,25

100
100
100

0,1

0,00

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

100
100

100
100
100

0,1

0,00

100
100
100

0,40
0,25
0,25

0,1

0,00

100
100
100

0,30
0,30

0,1

0,00

100
100

0,30
0,30
0,30

100
0,1

0,00

0,30
0,30
0,30

100
0,1

0,00

0,30
0,30
0,30

100
100
100

0,1

0,00

0,30
0,30

100
100

100
100
100

0,1

0,00

100

103

101

231

227

014.01

014.021

Екологія

Соціальна робота

Фізична терапія,
ерготерапія

Середня освіта
(Українська мова і
література)

Середня освіта
(Англійська мова і
література)

014.022

Середня освіта
(Німецька мова і
література)

014.023

Середня освіта
(Французька мова і
література)

035.01

2. Біологія
3. Історія України або
математика, або іноземна мова,
або географія, або фізика, або
хімія
1 Українська мова
Екологія
Екологія. Прикордонний
2. Біологія
екологічний контроль
3. Історія України або
Екологія. Екологія садовоматематика, або іноземна мова,
паркового господарства та
або географія, або фізика, або
ландшафтна архітектура
хімія
1 Українська мова і література
2. Історія України
Соціальна робота
3. Математика або іноземна
мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова
2. Математика або хімія
Фізична терапія
3. Фізика або біологія
Філологічний факультет
Середня освіта. Українська
1. Українська мова і література
мова і література
2. Історія України
Середня освіта. Українська
3.Математика або іноземна
мова і література, психологія мова, або біологія, або
Середня освіта. Українська
географія, або фізика, або хімія
мова і література, англійська
мова
Середня освіта. Англійська мова 1. Українська мова і література
і література, друга іноземна
2. Іноземна мова
мова
3. Історія України або
Середня освіта. Англійська мова математика, або біологія, або
і література, психологія
географія, або фізика, або хімія
Середня освіта. Німецька мова і
література, друга іноземна мова

Переклад (англійська та
німецька мови)
Переклад (англійська та
французька мови)
Переклад (англійська та
польська мови)

Філологія (Германські
мови та літератури
Переклад (німецька та
035.043
(переклад включно),
англійська мови)
перша – німецька)
Філологія (Романські
мови та літератури
035.055
(переклад включно),
перша – французька)

100

0,30

100

0,30
0,30

0,1

0,00

0,30
0,30
0,30

100
0,1

0,00

0,30

100
100
100

0,30
0,30
0,30

0,1

0,40
0,25

0,1

0,00

0,00

0,25

0,25
0,40

100
100

100
100
100
100
100

100

0,1

0,00

100
100
100

0,1

0,00

100
100

0,25

Середня освіта. Французька
мова і література, друга
іноземна мова

Філологія (Українська Українська мова та література,
мова та література)
польська мова

Філологія (Германські
мови та літератури
035.041
(переклад включно),
перша – англійська)

0,30

Переклад (французька та
англійська мови)

1. Українська мова і література
2. Іноземна мова
3. Історія України або
математика, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
2. Іноземна мова
3. Історія України або
математика, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія

0,40
0,25

1. Українська мова і література
2. Іноземна мова
3. Історія України або
математика, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
2. Іноземна мова
3. Історія України або
математика, або біологія, або

0,25
0,40

0,25
0,25
0,40

100
0,1

0,00

100
100
100

0,1

0,00

100
100
100

0,1

0,00

100
100
100

0,25

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

104
географія, або фізика, або хімія
Факультет математики та інформатики
1. Українська мова
0,30 0,05
2. Математика
0,35
Середня освіта
014.04
Середня освіта (Математика)
3. Історія України або іноземна
(Математика)
мова, або біологія, або
0,30
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова
0,30 0,05
2. Математика
0,35
Середня освіта
014.09
Середня освіта (Інформатика) 3. Історія України або іноземна
(Інформатика)
мова, або біологія, або
0,30
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова
0,30 0,05
2. Математика
0,35
Професійна освіта
Професійна освіта (Цифрові
015.39
3. Історія України або іноземна
(Цифрові технології) технології)
мова, або біологія, або
0,30
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова
0,30 0,05
2. Математика
0,35
Прикладна
113
Прикладна математика
3. Історія України або іноземна
математика
мова, або біологія, або
0,30
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова
0,30 0,05
2. Математика
0,35
Інженерія
Інженерія програмного
121
програмного
3. Історія України або іноземна
забезпечення
забезпечення
мова, або біологія, або
0,30
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова
0,30 0,05
2. Математика
0,35
122
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
3. Історія України або іноземна
мова, або біологія, або
0,30
географія, або фізика, або хімія
Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій і фізики
1. Українська мова
0,30 0,1
2. Математика
0,35
Середня освіта
014.08
Середня освіта. Фізика
3. Історія України або іноземна
(Фізика)
мова, або біологія, або
0,25
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова
0,30 0,1
2. Математика
0,35
Середня освіта
Середня освіта (Трудове
014.10 (Трудове навчання та
3. Історія України або іноземна
навчання та технології)
технології)
мова, або біологія, або
0,25
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова
0,30 0,1
2. Математика
0,35
Професійна освіта
Професійна освіта (Сфера
015.16 (Сфера
обслуговування (Готельно3. Історія України або іноземна
обслуговування)
ресторанна справа))
мова, або біологія, або
0,25
географія, або фізика, або хімія
0,30 0,1
1. Українська мова і література
Книгознавство,
бібліотекознавство і
Інформаційна,
0,30
2. Історія України
029
бібліотечна та архівна бібліографія
3. Математика, або іноземна
Документознавство та
справа
мова, або біологія, або
0,30
інформаційна діяльність
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
0,40 0,1
Економічна кібернетика
2. Математика
0,20
Цифрова економіка
051
Економіка
3. Історія України або іноземна
Міжнародна економіка
мова, або біологія, або
0,30
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
0,30 0,1
073
Менеджмент
Менеджмент

0,00

100
100
100

0,00

100
100
100

0,00

100
100
100

0,00

100
100
100

0,00

100
100
100

0,00

100
100
100

0,00

100
100
100

0,00

100
100
100

0,00

100
100
100

0,00

100
100
100

0,00

100
100
100

0,00

100

105

075

104

281

023

024

026

027

028

034

2. Математика
3. Історія України або іноземна
мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
2. Математика
Маркетинг
Маркетинг
3. Історія України або іноземна
мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова
2. Математика
Фізика та астрономія Фізика та астрономія
3. Історія України або іноземна
мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
2. Математика
Публічне управління Публічне управління та
3. Історія України або іноземна
та адміністрування
адміністрування
мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
Художньо-педагогічний факультет
Образотворче
1. Українська мова і література
мистецтво, декоратив- Образотворче та декоративне 2. Історія України або хімія
мистецтво
не мистецтво,
3. Творчий конкурс
реставрація
1. Українська мова і література
2. Історія України або біологія
Хореографія
Хореографія
3. Творчий конкурс
1. Українська мова і література
Сценічне мистецтво. Актор
2. Історія України або іноземна
Сценічне мистецтво
Сценічне мистецтво. Режисер мова
3. Творчий конкурс
1. Українська мова і література
2. Історія України
Музеєзнавство,
Музеєзнавство,
3. Математика, або іноземна
пам’яткознавство
пам’яткознавство
мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
2. Математика
Менеджмент
Менеджмент соціокультурної
соціокультурної
3. Історія України або іноземна
діяльності
діяльності
мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія
1. Українська мова і література
2. Історія України
Культурологія
Культурологія
3. Математика або іноземна
мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія

0,30

100

0,30

100

0,40
0,20

0,1

0,00

0,30
0,30
0,35

100
0,1

0,00

0,25
0,1

0,00

0,25
0,25

0,1

0,00

0,40
0,1

0,00

0,1

0,00

0,1

0,00

100
100
100
100

100
100
100
100

0,1

0,00

0,25
0,25
0,40

100
100

100

0,25
0,25
0,40

*

100

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

100
100
100

0,30
0,30
0,30

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

100
100

100
100
100

0,1

0,00

0,25

Примітки:

*Мінімальна кількість балів з одного або двох конкурсних предметів може дорівнювати 100 за умови, що
сумарний конкурсний бал має бути не меншим за 140

100
100
100
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Додаток 5 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
Таблиця 5.1
Перелік спеціальностей,
яким надається особлива підтримка
Шифр
галузі
01

Галузь знань
Освіта

Код
спеціальності
012
013
014.04
014.05
014.07
014.08
014.09
014.10

10

Природничі науки

014.15
015.39
104

Найменування спеціальності
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Середня освіта (Математика)
Середня освіта (Біологія та здоров’я
людини)
Середня освіта (Географія)
Середня освіта (Фізика)
Середня освіта (Інформатика)
Середня освіта (Трудове навчання та
технології)
Середня освіта (Природничі науки)
Професійна освіта (Цифрові технології)
Фізика та астрономія
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Додаток 6 до Правил прийому на навчання для здобуття
вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
Таблиця 6.1
ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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Таблиця 6.2
ТАБЛИЦЯ
переведення результатів інтегрованого іспиту КРОК-М в шкалу 100-200
150 та
менше
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250 та більше

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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Додаток 7 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до
Рівненського державного гуманітарного університету в 2022 році
Додаток буде оприлюднено після затвердження відповідного документу МОН України.
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Додаток 8 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
Правила прийому до аспірантури та докторантури
Рівненського державного гуманітарного університету
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Код

Освітні
програми

Назва

Код

Назва

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні,
педагогічні науки

03
03

Гуманітарні науки
Гуманітарні науки
Соціальні та
поведінкові
науки
Природничі
науки

031
035

Релігієзнавство
Філологія

Освітні,
педагогічні
науки
Релігієзнавство
Філологія

053

Психологія

Психологія

101

Екологія

Екологія

05
10

Ліцензовані
обсяги

Заочна
форма

Галузі знань

Вартість одного
року здобуття
вищої освіти, грн.
у 2021 р.

Денна та
вечірня
форма

Спеціальності
(предметні
спеціальності,
спеціалізації)

Нормативні
терміни здобуття
вищої освіти

1. Правила прийому до аспірантури та докторантури Рівненського державного
гуманітарного університету (далі – Правила) розроблені на основі Умов прийому на навчання
для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 13 жовтня 2021 року № 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26
листопада 2021 року за № 1542/37164 (далі – Умови, та Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 03.2016 № 261 (зі
змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 283 від 03.04.2019). Правила
розглянуті та затверджені на засіданні вченої ради Рівненського державного гуманітарного
університету (протокол № 12) від 29 грудня 2021 року як додаток 8 до Правил прийому.
Правила діють протягом календарного року.
2. Підставою для оголошення прийому на навчання в аспірантурі та докторантурі є є
ліцензія на провадження освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України, викладена
у Відомостях щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» від
19.04.2021 року № 49-л), затверджені вченою радою Рівненського державного гуманітарного
університету (далі – Університет), Правила прийому та ці Правила.
На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук закладами вищої освіти
(науковими установами) здійснюється без отримання ліцензії.
3. Прийом до аспірантури Університету здійснюється на конкурсній основі в межах
ліцензованого обсягу за науковими спеціальностями, визначеними відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266 (зі
змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266» від 1 лютого 2017
року №53) (перелік наукових спеціальностей див. у табл. 8.1).
Таблиця 8.1
Перелік наукових спеціальностей, освітніх програм, за якими оголошується прийом до
аспірантури, ліцензовані обсяги та нормативні терміни здобуття вищої освіти

10

25700

25700

4
4

25700
25700

25700
25700

4

25700

25700

2

25700

25700

4 роки
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4. До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
5. До докторантури Університету приймаються особи, які здобули ступінь доктора
філософії, отримали наукові результати з теми, яка відповідає обраній спеціальності.
6. Вступники, які потребують тимчасового поселення у гуртожиток під час вступу до
аспірантури Університету, забезпечуються місцями у гуртожитках на підставі направлень,
виданих Приймальною комісією, та документа, що засвідчує особу.
7. Для осіб з особливими потребами, яким не протипоказано здобуття освіти за
обраною спеціальністю, Університет забезпечує:
інклюзивне освітнє середовище;
створення інклюзивних груп;
необхідні навчально-методичні матеріали;
застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних способів і методів
спілкування (у тому числі української жестової мови і рельєфно-крапкового шрифту
(шрифту Брайля) із залученням відповідних фахівців та педагогічних працівників);
забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений
шрифт, електронний формат та інші);
навчально-організаційний супровід здобувачів освіти;
психолого-педагогічний супровід здобувачів освіти;
соціальний супровід здобувачів освіти.
8. Для врегулювання відносин між аспірантом або докторантом та Університетом
укладається договір.
10. Правила прийому до аспірантури та докторантури оприлюднюють на офіційному
вебсайті Університету.
ІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В АСПІРАНТУРІ
1. Підготовка осіб в аспірантурі Університету здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);
за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
за ваучерами;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів,
які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається
підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).
2. Громадяни України, які не завершили здобуття вищої освіти в аспірантурі за кошти
державного бюджету (за державним замовленням), мають право повторного вступу для
безоплатного здобуття вищої освіти в аспірантурі за умови відшкодування до державного
бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою
Кабінетом Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
ІІІ. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА
ЗАРАХУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ
1. Заяви та документи для вступу до аспірантури подаються до відбіркової комісії, що
входить до складу приймальної комісії Університету та організовує прийом до аспірантури (вул.
Пластова, 31, каб. 115):
понеділок – п’ятниця: 900 – 1500
субота, неділя – вихідний день.
2. Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір, виконання вимог
до зарахування та зарахування вступників для здобуття ступеня доктора філософії за очною
(денною, вечірньою) та заочною формами здобуття освіти здійснюється у такі строки:
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Початок прийому заяв та документів

Строки прийому заяв та
документів, конкурсного
відбору та зарахування для
здобуття вищої освіти
25 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

31 серпня

Строки проведення вступних випробувань

1 вересня – 9 вересня

Формування рейтингових списків вступників, та
оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням
про отримання чи неотримання ними права здобувати
вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним
замовленням)
Виконання вимог до зарахування на місця державного
замовлення
Зарахування вступників на навчання на місця державного
або регіонального замовлення
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення
списку вступників, рекомендованих до зарахування на
місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів,
кошти фізичних та/або юридичних осіб
Виконання вимог до зарахування на місця за рахунок
цільових пільгових державних кредитів, кошти фізичних
та/або юридичних осіб
Зарахування вступників на навчання на місця за рахунок
цільових пільгових державних кредитів, кошти фізичних
та/або юридичних осіб

10 вересня

Етапи вступної кампанії

14 вересня
16 вересня
16 вересня

21 вересня
22 вересня

IV. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ
У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі подають заяви тільки
в паперовій формі.
2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності
(освітньої програми) та форми здобуття освіти.
Під час подання заяв 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».
3. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:
документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство,
посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або
тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних
дільниць);
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документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) магістра або спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток
до нього;
особової картки з обліку кадрів за формою П-2, засвідчену підписом керівника кадрової
служби та печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю,
ксерокопії наукових статей (за наявності);
сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
рекомендації щодо вступу до аспірантури вченою радою закладу вищої освіти, в якому
працює або навчається вступник (за наявності).
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про
його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.
4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) магістра, спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, та додатку до
нього;
копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка
або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних
дільниць);
копію особової картки з обліку кадрів за формою П-2, засвідченої підписом керівника
кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
реферат з теми, яка входить до проблематики наукових досліджень з обраної
спеціальності;
список опублікованих наукових статей і винаходів (за наявності);
копії патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю,
ксерокопії наукових статей (за наявності);
копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
копію рекомендації щодо вступу до аспірантури вченої ради закладу вищої освіти, в якому
працює або навчається вступник (за наявності).
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
Оригінали документів під час участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (під
час виконання вимог до зарахування).
4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією
Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про
приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не
приймаються.
5. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому та цими Правилами вказується в
заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом.
6. Під час прийняття для здобуття вищої освіти осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання
в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 травня 2015 року за № 614/27059.
7. Під час прийняття для здобуття вищої освіти осіб, які подають документ про вищу
духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року,
обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну
освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання зазначеного документа у
встановленому законодавством порядку.
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V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
1. Прийом до аспірантури Університету здійснюється за конкурсом за результатами
вступних випробувань.
2. До вступних випробувань допускаються вступники, які подали заяви та документи,
визначені у пункті 4 розділу IV цих Правил, у строки, зазначені у пункті 2 розділу ІІІ цих
Правил.
3. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження вступних
випробувань до аспірантури:
у зв’язку з неподанням документів, визначених у пункті 4 розділу IV цих Правил, або
одного з документів, зазначених в абзацах другому-шостому цього пункту, у строки, зазначені у
пункті 2 розділу ІІІ цих Правил;
у зв’язку з поданням недостовірних даних.
4. Вступні випробування для здобуття вищої освіти в аспірантурі Університету
складаються з:
вступного випробування зі спеціальності з презентацією дослідницької пропозиції;
вступного іспиту з іноземної мови (за вибором – англійської, або німецької, або
французької, або іспанської) в обсязі, який відповідає рівню не нижче рівня B2,
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня. Вступник, який
підтвердив міжнародним сертифікатом свій рівень знання іноземної мови (зокрема, англійської
мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або
сертифікатом Сambridge English Language Assessment; німецької мови – дійсним сертифікатом
TestDaF; французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF ), звільняється від
складання вступного іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою «відмінно».
5. Вступники, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі
у випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений
розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче 3-х балів, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних
випробувань не допускається.
6. Вступні випробування проводяться відповідно до програм вступних випробувань, які
затверджуються головою приймальної комісії Університету та оприлюднюються на офіційному
вебсайті Університету не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
7. Вступні випробування проводяться в усній формі згідно з розкладом, який
оприлюднюється на інформаційному стенді відбіркової комісії з прийому на навчання до
аспірантури та докторантури та на офіційному вебсайті Університету не пізніше ніж за 3 дні до
початку прийому документів.
8. Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 1 до 5 балів та
оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії з прийому на навчання до
аспірантури та докторантури і на офіційному сайті Університету.
9. Конкурсний бал вступника вираховується як середнє арифметичне оцінок (від 3 до 5
балів), отриманих за результатами вступного випробування зі спеціальності та вступного іспиту
з іноземної мови.
12. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету
протягом одного календарного року.
13. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями (у кількості
3-5 осіб, включаючи голову предметної комісії), склад яких затверджується наказом ректора
Університету. До складу предметних комісій входять кандидати наук (доктори філософії) та
доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та
відповідають за виконання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за цією
спеціальністю.
14. До складу предметних комісій можуть бути включені представники інших закладів
вищої освіти (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової
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діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне
виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії
за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між Університетом і науковою
установою.
15. За рішенням вченої ради Університету до складу предметної комісії з іноземної мови
можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня та/або вченого звання але
вільно володіють іноземною мовою, з якої проводиться вступний іспит і Університеті, і можуть
кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.
16. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія, склад якої
затверджуються наказом ректора Університету. Порядок розгляду апеляцій представлено у
розділі VI Правил прийому та в Положенні про апеляційну комісію Рівненського державного
гуманітарного університету.
VІ. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ
1. Рейтинговий список вступників формується за кожною спеціальністю і впорядковується
за конкурсним балом від більшого до меншого.
2. Якщо встановлене в пункту 1 правило не дає можливості визначити послідовність
вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення
самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів. При однаковому
конкурсному балі підстави для першочергового розміщення в рейтингу визначаються за
такою послідовністю:
більшу кількість наукових статей у фахових виданнях за обраною спеціальністю;
більшу кількість патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною
спеціальністю;
вищий середній бал додатку до диплома.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття
освіти;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;
конкурсний бал вступника;
середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень).
4. Формування списків вступників, рекомендованих до зарахування, здійснюється
приймальною комісією у межах встановленого обсягу державного замовлення (на місця
державного замовлення); на вакантні місця ліцензованого обсягу або у межах ліцензованого
обсягу за відсутності державного замовлення (на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб).
5. Рейтингові списки та списки вступників, рекомендованих до зарахування,
оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії з прийому на навчання до
аспірантури та докторантури та на офіційному вебсайті Університету.
6. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, оновлюються щоденно (із
зазначенням факту подання оригіналів документів) після виконання/невиконання вступниками
на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до
розділу VІІ цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
7. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані,
що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
VІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ
1. Особи, які подали заяви в паперовій 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 розділі ІІІ цих Правил
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або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного
замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень та додатка до нього, та інших документів, передбачених цими Правилами, до
приймальної (відбіркової) комісії Університету, а також укласти договір про навчання між
Університетом та вступником.
Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися у
порядку,обумовленому у пункті 1 розділу Х Правил прийому.
Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між Університетом та
вступником 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 десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ
скасовується в частині зарахування такої особи.
Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього періоду
навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого
здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто
пред’являє приймальній (відбірковій) комісії Університету свідоцтво про державну
реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі
документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали
заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану
приймальною комісією.
У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб
додатково 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.
2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені
строки, визначені у розділі ІІІ цих Правил прийому а, не виконали вимог для зарахування на
місця державного, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за
державним замовленням.
Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені
строки, визначені у розділі ІІІ цих Правил, виконали вимоги для зарахування на місця
державного замовлення, підлягають зарахуванню.
3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у
конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття
приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку,
визначеного в розділі ІІІ цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб: подати особисто оригінали документа про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, та інших документів,
передбачених цими Правилами, до приймальної (відбіркової) комісії Університету, а також
укласти договір про навчання між Університетом та вступником. Вступники на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб можуть подавати копії зазначених документів разом з оригіналом
довідки закладу вищої освіти, в якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за
державним або регіональним замовленням, за цільовим пільговим державним кредитом, за кошти
фізичних або юридичних осіб.
Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім
особистого подання, шляхом, зазначеним в абзацах третьому-четвертому пункту 1 розділу Х
Правил прийому.
Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІІІ цих Правил, не виконали вимог для
зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, втрачають право в поточному році
на зарахування для здобуття вищої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб. На кожне
звільнене при цьому вакантне місце зараховується особа, яка є наступною в рейтинговому
списку – за умови виконання нею вимог до зарахування.
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VІІІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В АСПІРАНТУРІ
1. Після завершення виконання вимог щодо зарахування Приймальна комісія приймає
рішення про зарахування вступників про здобуття вищої освіти в аспірантурі Університету.
2. Накази про зарахування для здобуття вищої освіти в аспірантурі видається ректором
Університету на підставі рішення Приймальної комісії. Накази оприлюднюються на
інформаційному стенді відбіркової комісії з прийому на навчання до аспірантури та
докторантури та на офіційному вебсайті Університету.
3. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване
Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника згідно з
пунктом 5 розділу XVI Правил прийому.
4. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування Університету за
власним бажанням, відраховані з Університету за власним бажанням, про що видається
відповідний наказ, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного
дня після подання заяви про вилучення з наказу про зарахування або заяви про відрахування.
5. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних
днів від дня їх початку, відраховуються з Університету, про що видається відповідний наказ. На
звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 4, 5 цього розділу, місце(я), може проводитись
додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну
пропозицію.
6. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора Університету
призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з
науковим ступенем.
Рішенням вченої ради Університету одному аспіранту може бути призначено два
наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків
між ними.
ІХ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
1. Прийом до докторантури здійснюється для здобуття вищої освіти за спеціальністю 011
«Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта».
2. До докторантури Університету приймаються особи, які здобули ступінь доктора
філософії, отримали наукові результати з теми, яка відповідає спеціальності 011 «Освітні,
педагогічні науки», що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії
чи наукової доповіді за сукупністю статей, мають опубліковані праці з обраної теми (у тому
числі в міжнародних реферованих наукових виданнях, індексованих в наукометричних базах).
3. Підготовка осіб в докторантурі Університету здійснюється:
за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти
грантів, які отримав Рівненський державний гуманітарний університет на проведення наукових
досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).
4. Нормативний строк підготовки в докторантурі становить два роки.
5. Прийом заяв та документів співбесіди, конкурсний відбір, виконання вимог до
зарахування та зарахування вступників для здобуття ступеня доктора наук проводиться
протягом року.
Початок прийому заяв та документів – 25 серпня 2021 року.
Закінчення прийому заяв та документів – 15 червня 2022 року.
Строки проведення співбесід – з 1 вересня 2021 року по 30 червня 2022 року.
6. Вступники до докторантури особисто подають до відділу аспірантури і докторантури
такі документи:
заяву на ім’я ректора Університету;
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
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копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
копію диплома про присудження ступеня доктора філософії (кандидата наук);
копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
копію особової картки з обліку кадрів за формою П-2, засвідченої підписом керівника
кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до докторантури навчається або працює;
список наукових праць і винаходів;
розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дисертації, інформація про об’єкт і предмет
наукового дослідження, аналіз розробленості теми, пропозиції щодо проведення наукового
дослідження;
письмову характеристику, складену доктором наук, штатним працівником Університету
про наукову діяльність вступника та його наукові досягнення в дослідженні обраної теми;
письмову згоду доктора наук, який подає характеристику щодо наукової діяльності та
наукових досягнень вступника, бути науковим консультантом вступника у разі його зарахування
до докторантури.
7. Копії документів, зазначених у пункті 6, приймаються тільки за наявності оригіналів,
завірених нотаріально або завіряються печаткою Приймальної комісії (крім копій документа,
який засвідчує особу та військово-облікового документа).
8. Під час прийняття для здобуття вищої освіти осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти та/або присудження вченого звання (далі –
Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа,
що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня
2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
9. Під час прийняття для здобуття вищої освіти осіб, які подають документ про вищу
духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року,
обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну
освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання зазначеного документа у
встановленому законодавством порядку.
10. Рішення про зарахування до докторантури Університету приймається вченою
Університету на підставі подання відповідної кафедри, яка заслуховує наукові доповіді
вступників і визначає можливість зарахування кожного вступника шляхом голосування.
11. На підставі рішення про зарахування вступника до докторантури вчена рада
Університету призначає такому вступнику наукового консультанта з числа докторів наук, які є
штатними працівниками Університету.
На підставі рішення вченої ради Університету про зарахування вступника до докторантури
видається наказ ректора Університету про його зарахування.
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Додаток 9 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
ПОЛОЖЕННЯ
про приймальну комісію
Рівненського державного гуманітарного університету
І. Загальна частина
1.1. Положення про приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного
університету (далі – Приймальна комісія) складається у відповідності 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.
1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується вченою радою
Рівненського державного гуманітарного університету (далі – Університет) відповідно до
частини третьої статті 38 Закону України «Про вищу освіту».
1.3. Приймальна комісія – робочий орган, що створюється для організації прийому
вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один
календарний рік.
Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості
відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти
в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021
року № 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за №
1542/37164, Правил прийому розглянутих та затверджених на засіданні вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 12 від 29 грудня 2021
року), Статуту Університету та цього Положення.
1.4. Склад Приймальної комісії затверджується ректором Університету, який є
головою комісії.
Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання
покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.
До складу Приймальної комісії входять:
 голова Приймальної комісії;
 заступники голови Приймальної комісії;
 відповідальний секретар Приймальної комісії;
 заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду
електронних заяв;
 керівник групи технічного забезпечення;
 відповідальні особи за організацію маркетингової та профорієнтаційної роботи;
 члени Приймальної комісії (директори інститутів, декани факультетів, керівники
структурних підрозділів);
 представники органів студентського самоврядування та профспілкових
організацій.
Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор або керівник
структурного підрозділу Університету.
Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються
наказом ректора з числа провідних науково-педагогічних працівників Університету.
Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором
Університету до початку календарного року.
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1.5. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх
функцій відповідно до наказу ректора Університету утворюються такі підрозділи
Приймальної комісії:
 предметні екзаменаційні комісії;
 комісії для проведення співбесід;
 фахові атестаційні комісії;
 предметні комісії;
 апеляційні комісії;
 відбіркові комісії.
Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних)
працівників інших навчальних закладів.
Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у
випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при
вступі на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. До
складу цих комісій можуть входити працівники інших навчальних закладів, науководослідних установ.
Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при
вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). До
складу цих комісій можуть входити науково-педагогічні працівники інших навчальних
закладів.
Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до
аспірантури. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук,
які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за
виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть
входити також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими
укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або спільного керівництва
дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової програми, або якщо
здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою
між вищим навчальним закладом і науковою установою. До складу предметної комісії з
іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого
звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради
можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.
Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою
апеляційної комісії призначається один із проректорів Університету, який не є членом
предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної
загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науковопедагогічних працівників Університету, вчителів системи загальної середньої освіти регіону,
вчителів музичних шкіл, провідних фахівців у галузі мистецтва (для розгляду апеляцій на
результати творчих конкурсів), які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії
для проведення співбесід Університету.
При прийомі на навчання на основі раніше здобутого ступеня бакалавра, освітньокваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та спеціаліста склад апеляційної комісії
формується з числа провідних науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
і наукових установ України, провідних фахівців у галузі культури і мистецтва, які не є
членами фахових атестаційних комісій Університету.
Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке
затверджує голова Приймальної комісії – ректор Університету.
Апеляційні комісії утворюються у відокремлених структурних підрозділах
(Дубенському педагогічному фаховому коледжі, Дубенському фаховому коледжі культури та
мистецтв, Сарненському педагогічному фаховому коледжі, Рівненському музичному
фаховому коледжі). Головою апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу
призначається один із заступників керівника цього підрозділу.

121

Відбіркова комісія утворюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів,
оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з
прийомом вступників і покладених на неї Приймальною комісією. Порядок роботи
відбіркових комісій встановлюється Приймальною комісією.
До складу відбіркових комісій Університету входять голова – керівник факультету,
кафедри, провідний науково-педагогічний працівник Університету, а також члени
відбіркової комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчальнодопоміжного (адміністративного) персоналу цих структурних підрозділів, кількість яких
визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.
У територіально відокремлених структурних підрозділах Університету (Дубенському
педагогічному фаховому коледжі, Дубенському фаховому коледжі культури та мистецтв,
Сарненському педагогічному фаховому коледжі, Рівненському фаховому музичному
коледжі) утворюються окремі приймальні комісії.
До складу приймальних комісій територіально відокремлених структурних підрозділів
Університету (Дубенського педагогічного фахового коледжу, Дубенського фахового
коледжу культури та мистецтв, Сарненського педагогічного фахового коледжу, Рівненського
фахового музичного коледжу) входять голова – директор навчального закладу,
відповідальний секретар приймальної комісії, а також члени приймальної комісії з числа
науково-педагогічних
(педагогічних)
працівників
та
навчально-допоміжного
(адміністративного) персоналу цих структурних підрозділів, кількість яких визначається,
виходячи з потреби приймальної комісії кожного відокремленого структурного підрозділу.
Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних,
предметних, апеляційної та відбіркових комісій видає ректор Університету не пізніше 01
березня.
Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності
Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора Університету з числа
науково-педагогічних
(педагогічних)
працівників
та
навчально-допоміжного
(адміністративного) персоналу Університету.
1.6. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них
згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.
До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних,
предметних, відбіркових комісій та апеляційної комісії не дозволяється залучати осіб, діти
яких вступають до Університету у поточному році.
ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії
2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту Університету, наявної ліцензії
(сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які
затверджує вчена рада Університету.
2.2. Приймальна комісія:
забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу
до Університету;
організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до
участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з
питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни
до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
координує діяльність усіх підрозділів Університету щодо підготовки та проведення
конкурсного відбору;
організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору
спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і
затверджує їх рішення;
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організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб
щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
забезпечує оприлюднення на вебсайті Університету цього Положення, Правил
прийому та інших документів, які передбачені законодавством;
приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами
фінансування.
2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за умови присутності не менше двох
третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до
відома вступників.
Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і
відповідальний секретар Приймальної комісії.
IІІ. Організація роботи Приймальної комісії
3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені
Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з
пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Університету або печаткою
відповідного структурного підрозділу Університету журналі реєстрації заяв вступників, в
якому зазначаються такі дані вступника:
номер заяви з ЄДЕБО;
дата прийому документів;
прізвище, ім’я, по батькові;
стать, дата народження;
номер, серія, дата видачі та тип документа про здобутий рівень/ступінь/освітньокваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;
пріоритетність заяви;
подані результати зовнішнього незалежного оцінювання (номер сертифіката та рік
його видачі, предмети, бали);
причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на
навчання (за наявності);
підпис вступника про одержання повернених документів або відмітка про їх
повернення (номер поштової квитанції) (у разі повернення документів).
Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом
відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою Приймальної комісії.
Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності
документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.
Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку
сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується
відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і
підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв
вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та
скріплюється печаткою Університету або Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв
вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності
таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його
заступником) і скріплюється печаткою Університету або Приймальної комісії.
3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі
у разі виконання ним вимог, визначених у Правилах прийому, і повідомляє про це вступника
в електронній (шляхом повідомлення на вебсайті Університету) формі.
3.3. Для проведення вступних випробувань Приймальною комісією формуються
екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються
відомості співбесіди, вступного випробування.
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Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб.
Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів
вступних випробувань встановленої форми.
3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться Університетом, затверджується
головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на вебсайті
Університету та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до
початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями та
формами навчання.
3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а
також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за
актом.
ІV. Організація та проведення вступних випробувань
4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних
комісій, комісій з проведення співбесід (далі – Комісії з проведення вступних випробувань),
які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні
екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться Університетом,
екзаменаційні білети, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на
затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому
документів.
Форма вступних випробувань в Університеті і порядок їх проведення затверджуються
кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти вступні випробування з конкурсних предметів проводяться
відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.
Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості,
екзаменаційні білети зберігаються як документи суворої звітності.
4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива
атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень
своїх знань і умінь.
Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких
проводяться вступні випробування, не допускаються.
4.3. Вступні випробування (вступні іспити та співбесіди з кожного предмету, творчі
конкурси з перевірки творчих і/або фізичних здібностей, фахові випробування та додаткові
випробування з кожної дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами Комісії з
проведення вступних випробувань кожним вступником, яких призначає голова відповідної
Комісії з проведення вступних випробувань згідно з розкладом у день вступного
випробування.
Під час вступного іспиту, співбесіди, фахового випробування члени відповідної
Комісії з проведення вступних випробувань відмічають правильність відповідей в аркуші
усної відповіді (аркуші співбесіди), який по закінченню вступного випробування
підписується вступником та членами відповідної комісії.
Під час творчого конкурсу члени Комісії з проведення вступних випробувань
відмічають правильність виконання творчих завдань у протоколі творчого конкурсу, який по
закінченню творчого конкурсу підписується вступником та членами відповідної комісії.
Інформація про результати вступного випробування в усній формі оголошується
вступникові в день його проведення.
4.4. Бланки аркушів усної відповіді (аркушів співбесіди) зі штампом Університету
зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові Комісії з
проведення вступних випробувань в необхідній кількості (відповідній кількості вступників
екзаменаційної групи) безпосередньо перед початком вступного випробування.
4.5. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами,
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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. В аркуші усної
відповіді такого вступника та в екзаменаційній відомості виставляється оцінка менше
мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для
допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, незважаючи на обсяг і
зміст написаної відповіді.
4.6. Творчий конкурс для вступників на навчання за спеціальністю 023 «Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація» передбачає виконання завдань з рисунку
та живопису, що проводяться у два етапи.
4.7. Перед початком кожного етапу творчого конкурсу в аудиторії, де проводиться
творчий конкурс, кожному вступнику для виконання творчих завдань видається чистий лист
цупкого паперу форматом А-2 зі штампом Приймальної комісії, про що вступник ставить
свій особистий підпис у відомості отримання-повернення роботи з рисунку (І етап творчого
конкурсу) та живопису (другий етап творчого конкурсу). На листах не допускаються умовні
позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки на
титульному аркуші творчої роботи.
4.8. Норма часу для проведення кожного етапу творчого конкурсу для вступників на
навчання за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та
реставрація» становить 4 години.
4.9. Після закінчення роботи над завданням творчого конкурсу при вступі на навчання
за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація»
вступник здає свою екзаменаційну роботу, про що ставить підпис у відомості одержанняповернення екзаменаційної роботи, а члени предметної екзаменаційної комісії зобов’язані
перевірити правильність оформлення титульного аркуша екзаменаційної роботи.
Особи, які не встигли під час творчого конкурсу виконати екзаменаційне завдання у
повному обсязі, здають їх незакінченими.
4.10. Після закінчення творчого конкурсу голова Комісії з проведення вступних
випробувань передає всі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної
комісії.
Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить
шифрування екзаменаційних робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний
шифр на кожному листі екзаменаційної роботи. У випадках, коли під час шифрування
екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити
авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена відповідної комісії, додатково
перевіряє голова цієї комісії.
Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря
Приймальної комісії до закінчення перевірки робіт. Листи з екзаменаційними роботами
разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його
заступником, який проводив шифрування екзаменаційних робіт, передаються голові
відповідної Комісії з проведення вступних випробувань, який розподіляє їх для перевірки
між членами цієї комісії.
В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження
під час вступного випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або
голова Комісії з проведення вступних випробувань залучають до перевірки двох членів
відповідної комісії.
4.11. Перевірка екзаменаційних робіт проводиться тільки у приміщеннях
Університету членами відповідної Комісії з проведення вступних випробувань і повинна
бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.
4.12. Голова Комісії з проведення вступних випробувань здійснює керівництво і
контроль за роботою членів відповідної Комісії з проведення вступних випробувань. Він
додатково перевіряє екзаменаційні роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 100 балів, більше ніж

125

на 175 балів. Голова відповідної Комісії з проведення вступних випробувань додатково
перевіряє екзаменаційні роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною
комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі
або зарахування на навчання за квотою. Голова відповідної Комісії з проведення вступних
випробувань також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом
правильність виставленої оцінки.
Випадки наступної зміни виставлених в екзаменаційній роботі та у відомостях
членами Комісії з проведення вступних випробувань оцінок (за результатами додаткової
перевірки головою відповідної Комісії з проведення вступних випробувань або за
висновками апеляційної комісії Університету) засвідчуються підписом голови відповідної
Комісії з проведення вступних випробувань, письмовим поясненням члена Комісії з
проведення вступних випробувань та затверджуються рішенням Приймальної комісії.
4.13. Перевірені екзаменаційні роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з
шифрами та підписами членів відповідної Комісії з проведення вступних випробувань
передаються головою такої комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або
його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища
вступників.
4.14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких
було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому
кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за
квотою, до подальшого складання вступних випробувань та до участі в конкурсі не
допускаються.
4.15. 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 наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники
можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу
Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних
випробувань.
4.16. Голова Комісії з проведення вступних випробувань здійснює керівництво і
контроль за роботою членів відповідної комісії.
4.17. У випадку незгоди з отриманою під час вступного випробування оцінкою
вступник має право подати апеляцію до апеляційної комісії Університету (особисто не
пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки).
Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності
вступника в порядку, визначеному Положенням про апеляційну комісію Університету.
V. Зарахування вступників
5.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, оприлюднюється
Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним
вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для
надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.
Особи, які в установлений Правилами прийому термін не подали до Приймальної
(відбіркової) комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти), оригіналів документів про
здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього
державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів
державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових
кредитів.
Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної
загальної середньої освіти) та/або довідка/аркуш результатів вступного випробування (для
вступників, які складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань,
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аркуші співбесід тощо вступників, зарахованих до Університету, зберігаються в їх особових
справах протягом усього терміну навчання.
Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної
(відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників
на основі повної загальної середньої освіти), документа про здобутий ступінь вищої освіти,
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в
установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному
закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки і
формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються в Університеті протягом усього
терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому
зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим
навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.
5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної
комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (за квотою, за
результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).
5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Університету видає наказ про
зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та
оприлюднюється.
5.4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки
встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до
Університету.
5.5. Після видання ректором Університету наказу про зарахування вступників на
навчання уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом
доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази
про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Правилами прийому.
5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про
результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу
до іншого вищого навчального закладу.
За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми
навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на
засіданні вченої ради Університету.
Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших
організацій, партій та рухів не дозволяється.
Положення про приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного
університету розглянуто на засіданні приймальної комісії РДГУ (Протокол № 60 від
28.12.2021 р.) та затверджено вченою радою університету (Протокол № 12 від 29.12.2021 р.).
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Додаток 10 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
МАТЕРІАЛИ
для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного
та регіонального замовлення в 2022 році
І. Сфера використання алгоритму
1. Алгоритм призначений для розподілу місць державного та регіонального
замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня молодшого
бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань)
за денною, заочною, вечірньою, дистанційною формами здобуття освіти на основі повної
загальної середньої освіти, а також для прийому вступників на здобуття ступеня магістра за
спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07
«Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та
адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» за денною та заочною формами здобуття
освіти (далі - Контингент) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня
2021 року №1098 (далі - Умови прийому).
2. Алгоритм не застосовується для прийому вступників до вищих військових
навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти для забезпечення потреб оборони України,
державної безпеки і захисту державного кордону, інших військових формувань та
правоохоронних органів, який здійснюють такі державні замовники чи за їх участю:
Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ
України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна
прикордонна служба України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації
України, Державна спеціальна служба транспорту України, Державна служба України з
надзвичайних ситуацій, Міністерство юстиції України (для Державної кримінальновиконавчої служби України), Державна фіскальна служба України.
3. Алгоритм не застосовується для прийому на навчання відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України затвердженого від 01 березня 2021 року №271 «Про
затвердження 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за №
505/36127.
4. Алгоритм не застосовується для прийому осіб за співбесідою, який здійснюється
відповідно до Умов прийому.
5. Алгоритм не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, крім осіб, які
постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту, які беруть участь у конкурсі на місця
державного замовлення відповідно до пункту 9 розділу XIV Умов прийому.
6. Зараховані не пізніше ніж 23 липня 2022 року на місця державного та
регіонального замовлення особи, які входять до Контингенту, виключаються з конкурсу на
інші місця державного замовлення і не обробляються алгоритмом.
7. Розділи II - IV описують вимоги до алгоритму в частині адресного розміщення
державного та регіонального замовлення серед громадян України.
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II. Підготовка та корегування вхідної інформації
1. Перед застосуванням алгоритму проводиться корегування вхідної інформації:
максимальні (загальні) обсяги державного або регіонального замовлення конкурсів,
суперобсяги державного замовлення відповідних широких конкурсів зменшуються на
використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на які зараховані вступники, які мають
право на зарахування за співбесідою;
кваліфікаційні мінімуми державного замовлення (далі - мінімальні обсяги) конкурсів
зменшуються на використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на які зараховані
вступники, які мають право на зарахування за співбесідою. Якщо в результаті отримується
число менше ніж 1, конкурс виконав мінімальні обсяги і вони надалі для нього в алгоритмі
не використовуються.
2. Конкурси можуть поділятись на два - чотири субконкурси в межах кожного з них.
Субконкурс А - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для прийому
вступників з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-1. Субконкурс Б - пропозиція
закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з числа осіб, які мають право на вступ за
квотою-3. Субконкурс ББ - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з
числа осіб, які мають право на вступ за квотою-4. Субконкурс А, субконкурс Б і субконкурс
ББ утворюються в разі наявності вступників відповідних категорій. Субконкурс В пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для всіх вступників, включаючи
осіб зазначених категорій, які не будуть рекомендовані в межах субконкурсу А,
субконкурсу Б і субконкурсу ББ. Невикористаний розмір квоти-1, квоти-3 і квоти-4
використовується в субконкурсі В.
3. Якщо наявні вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на
участь у субконкурсі А, та/або субконкурсі Б, та/або субконкурсі ББ, замість конкурсу в
алгоритмі використовується субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і
субконкурс В цього конкурсу, які формуються так:
вступники, допущені до участі в конкурсі, допускаються до участі в субконкурсі В
цього конкурсу з визначеною для конкурсу пріоритетністю. Рейтинговий список вступників
для субконкурсу В збігається з рейтинговим списком конкурсу. Субконкурс В успадковує
максимальний (загальний) обсяг державного або регіонального замовлення конкурсу;
вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі
А, допускаються до участі в субконкурсі А цього конкурсу з пріоритетністю, яка
встановлюється на 0,5 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює
0,5), ніж визначена для конкурсу.
Рейтинговий список вступників для субконкурсу А успадковується з рейтингового
списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу А
встановлюється в розмірі квоти-1 відповідного конкурсу;
вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі
ББ, допускаються до участі в субконкурсі ББ цього конкурсу з пріоритетністю, яка
встановлюється на 0,4 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює
0,6, якщо немає учасників у субконкурсі А), ніж визначена для конкурсу.
Рейтинговий список вступників для субконкурсу ББ успадковується з рейтингового
списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу ББ
встановлюється в розмірі квоти-4 відповідного конкурсу:
вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі
Б, допускаються до участі в субконкурсі Б цього конкурсу з пріоритетністю, яка
встановлюється на 0,25 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності
дорівнює 0,75, якщо немає учасників у субконкурсі А або субконкурсі ББ), ніж визначена
для конкурсу. Рейтинговий список вступників для субконкурсу Б успадковується з
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рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для
субконкурсу Б встановлюється в розмірі квоти-3 відповідного конкурсу.
4. Конкурс на загальних умовах - конкурс (який не поділявся на субконкурси) або
субконкурс В у межах конкурсу, який поділено на субконкурси.
5. Розрахунковий конкурс - конкурс, або субконкурс А, або субконкурс Б, або
субконкурс ББ, або субконкурс В.
6. Обсяг розрахункового конкурсу - максимальний (загальний) обсяг державного чи
регіонального замовлення (для конкурсу, субконкурсу В) або обсяг державного чи
регіонального замовлення (для субконкурсу А, субконкурсу Б, субконкурсу ББ).
III. Визначення рекомендованих до зарахування за конкурсами
1. Етап А.
Перший крок.
Кожному розрахунковому конкурсу пропонується перелік вступників, для яких цей
розрахунковий конкурс має найвищу пріоритетність. Кожний розрахунковий конкурс
включає до списку очікування кращих за власним рейтинговим списком вступників із
запропонованих вступників у кількості, що не перевищує обсягу розрахункового конкурсу,
а решті відмовляє.
Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б,
та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального
(загального) обсягу державного чи регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення
визначається відповідна кількість вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в
рейтинговому списку вступників, які отримують відмову.
Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного
замовлення. У разі перевищення за об'єднаним списком очікування визначається відповідна
кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з
найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням
пункту 2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову.
К-ий крок (К>1).
На наступних кроках кожний вступник, який на цей момент не внесений до списку
очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому
конкурсу, який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав
відмову).
Кожний розрахунковий конкурс об'єднує наявний у нього список очікування та
отриману пропозицію, формує новий список очікування за власним рейтинговим списком
вступників у кількості, що не перевищує обсягу розрахункового конкурсу, а решті
відмовляє.
Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б,
та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального
(загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу. У разі
перевищення визначається відповідна кількість вступників із субконкурсу В з нижчими
позиціями в його рейтинговому списку вступників, які отримують відмову.
Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного
замовлення. У разі перевищення за об'єднаним списком очікування визначається відповідна
кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з
найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням
пункту 2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову.
Етап А вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників до
розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках очікування та не отримали відмови
за всіма розрахунковими конкурсами. Перехід до етапу Б.
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2. Етап Б.
Якщо наявні конкурси, в яких кількість вступників у списку очікування (сума
вступників у списках очікування субконкурсу А, та/або субконкурсу Б, та/або субконкурсу
ББ і субконкурсу В) менше ніж мінімальний обсяг державного або регіонального
замовлення, такі конкурси анулюються, а вступники з їх списків очікування виключаються,
отримують відмову і помічаються як такі, що допущені до етапу В.
Фіналіст розрахункового конкурсу - вступник з найнижчим положенням у
рейтинговому списку розрахункового конкурсу, включений до списку очікування, після
завершення етапу А.
Фіналіст широкого конкурсу - вступник, крім вступників із субконкурсів А, Б та ББ, з
найнижчим положенням у широкому рейтинговому списку широкого конкурсу, включений
до списку очікування, після завершення етапу А.
Перехід до етапу В.
3. Етап В
К-й крок (К>=1).
Кожний допущений до етапу В вступник, який на цей момент не внесений до списку
очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому
конкурсу, який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову
в межах етапів А та В). Кожний розрахунковий конкурс включає до свого списку очікування
вступників з отриманих пропозицій.
Кожен розрахунковий конкурс перевіряється на перевищення обсягу розрахункового
конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість вступників, допущених до
етапу В, з нижчими позиціями в рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за
винятком тих вступників, чия позиція в рейтинговому списку розрахункового конкурсу
вища за позицію фіналіста розрахункового конкурсу.
Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б,
та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального
(загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу. У разі
перевищення визначається відповідна кількість вступників, допущених до етапу В, із
субконкурсу В з нижчими позиціями в його рейтинговому списку вступників, які
отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція вища за позицію фіналіста
розрахункового конкурсу відповідного субконкурсу В.
Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного
замовлення і в разі перевищення за об'єднаним списком очікування визначається відповідна
кількість вступників (не із субконкурсів А, не із субконкурсів Б, не із субконкурсів ББ),
допущених до етапу В, з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних
балів - з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову, за
винятком тих вступників, чия позиція в широкому рейтинговому списку вища за позицію
фіналіста широкого конкурсу.
Етап В вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників
(допущених до етапу В) до розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках
очікування та не отримали відмови за всіма розрахунковими конкурсами.
Вступники, які на цей момент залишились у списках очікування, одержують
рекомендацію до зарахування. Кількість вступників, що одержали рекомендацію, визначає
кількість рекомендованих за кожним конкурсом вступників.
IV. Критерії верифікації справедливості роботи алгоритму
1. Для вступника А, який був допущений до конкурсного відбору і не отримав
рекомендації до зарахування до конкретного конкурсу X, результат справедливий, якщо:
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для вступника, що не має права на зарахування за квотою-1, квотою-3 або квотою-4,
виконується хоча б одне з тверджень 1 або 2;
для вступника, що має право на зарахування за квотою-1, виконується твердження 1
або одночасно виконуються твердження 2 та 3;
для вступника, що має право на зарахування за квотою-4, виконується твердження 1
або одночасно виконуються твердження 2 та 4;
для вступника, що має право на зарахування за квотою-3, виконується твердження 1
або одночасно виконуються твердження 2 та 5.
2. Твердження:
1) вступник А отримав рекомендацію до іншого конкурсу за вищою для нього
пріоритетністю;
4)
не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X (за
винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який має
конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має місце в
рейтинговому списку нижче ніж вступник А, та (якщо конкурс X входить до широкого
конкурсу):
не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в іншому конкурсі У
широкого конкурсу, до якого входить конкурс X (за винятком осіб, які отримали
рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який має конкурсний бал у конкурсі У
не вище ніж вступник А у конкурсі X, у разі рівності конкурсних балів - розміщений нижче
в широкому рейтинговому списку (з урахуванням пункту розділу IX Умов прийому) ніж
вступник А, крім такого випадку:
у конкурсі X повністю вичерпано максимальний обсяг державного замовлення без
врахування рекомендацій вступників, заяви яких отримували відмову під час ануляції
конкурсів;
2) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за
квотою-1, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних
балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А;
3) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за
квотою-4, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних
балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А;
4) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за
квотою-3, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних
балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А.
3. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (який входить до
широкого конкурсу) не вичерпав максимального обсягу державного або регіонального
замовлення:
не існує жодного вступника Б, допущеного до участі в конкурсі X і не
рекомендованого до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування
в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю та має конкурсний бал у конкурсі X
не нижче ніж будь-який вступник В (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах
квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який рекомендований до зарахування до одного з конкурсів
цього широкого конкурсу в межах суперобсягу державного замовлення, у разі рівності
конкурсних балів - має місце в широкому рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту
2 розділу IX Умов прийому) ніж вступник В.
4. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (що не входить до
широкого конкурсу) не вичерпав загального обсягу державного або регіонального
замовлення:
не існує жодного вступника, допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого
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до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі
за вищою для нього пріоритетністю.
5. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X не вичерпав квоту-1,
квоту-3 або квоту-4:
не існує жодного вступника, що має право на зарахування за квотою-1 (квотою-3,
квотою-4), допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до зарахування в
конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для
нього пріоритетністю.
6. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X було анульовано:
рейтинговий список не містить вступників у кількості, не меншій від мінімального
обсягу державного або регіонального замовлення, для яких виконуються такі умови:
вступник отримав рекомендацію за меншою для нього пріоритетністю;
вступник має конкурсний бал у конкурсі X не нижче ніж будь-який вступник В (за
винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4 та осіб, які
отримали рекомендацію і мали заяву, що отримала відмову під час ануляції конкурсів), який
рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в межах
суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів - має місце в
широкому рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому)
порівняно із вступником В.
Форми документів для належного інформаційного забезпечення вступної
кампанії в межах широких конкурсів і результатів адресного розміщення
державного та регіонального замовлення
1. Інформація про широкий конкурс
Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного
замовника) або "єдиний конкурс для всіх державних замовників".
Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр).
Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр).
Форма здобуття освіти - найменування.
Галузь знань - код і найменування.
Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014,
спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).
Тип програми - освітньо-професійна / освітньо-наукова (для вступу на основі
бакалавра).
Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої
освіти, що входять до широкого конкурсу - XXX.
Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого
конкурсу, максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного
замовлення, квота-1, квота-2, квота-3, квота-4:
V.

№
з/п

Найменування
Назва
закладу вищої освіти конкурсної
пропозиції

Максимальний
обсяг
державного
замовлення

Кваліфікаційний
мінімум
державного
замовлення

Квота-1

Квота-2

Квота-3

Квота-4

Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій
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закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, - XXX.
Увага! Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних
пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, є більшою порівняно
із суперобсягом державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої
освіти, що входять до цього широкого конкурсу.
2. Інформація про поточний стан подання заяв на широкий конкурс
Дата, час __________
Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного
замовника) або "єдиний конкурс для всіх державних замовників".
Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр).
Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр).
Форма здобуття освіти - найменування.
Галузь знань - код і найменування.
Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014,
спеціалізація за спеціальностями 015, 035,271, 275).
Тип програми - освітньо-професійна / освітньо-наукова (для вступу на основі
бакалавра).
Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої
освіти, що входять до широкого конкурсу, - XXX.
Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу,
максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-3, квота-4, кількість поданих заяв
і кількість поданих заяв особами, які мають право на
зарахування за квотами:
№ Найменування
Назва
з/п закладу вищої конкурсиої
пропозиції
освіти

Максимальний Квота-1 Квота-3 Квота-4
обсяг державного
замовлення

Кількість Кількість
поданих
заяв
особами, які мають право на
зарахування за квотами:
поданих
1
3
4
заяв

3

Загальна кількість заяв, поданих для участі в широкому конкурсі ______________
Загальна кількість фізичних осіб, що подали заяви для участі в широкому конкурсі
_________________
3. Список тих, хто подав заяви на широкий конкурс (широкий рейтинговий список)
Дата, час _________
Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного
замовника) або "єдиний конкурс для всіх державних замовників".
Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр).
Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр).
Форма здобуття освіти - найменування.
Галузь знань - код і найменування.
Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014,
спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).
Тип програми - освітньо-професійна / освітньо-наукова (для вступу на основі
бакалавра).
Суперобсяг державного замовлення _______
Таблиця з такими графами:
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1.
Номер.
2.
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника.
3.
Конкурсний бал.
4.
Складові конкурсного бала (сертифікати ЗНО, коефіцієнти, РК, СК, ГК, ПЧК,
додаткові бали).
5.
Пріоритетність.
6.
Заклад вищої освіти.
7.
Право на співбесіду, вступний іспит.
8.
Право на зарахування за квотою (із зазначенням квоти-1, квоти-3, квоти-4 за
наявності).
Таблиця впорядковується з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому.
4. Інформація про надання рекомендацій вступникам у межах широкого конкурсу
Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного
замовника) або "єдиний конкурс для всіх державних замовників".
Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна
загальна середня освіта (бакалавр).
Форма здобуття освіти - найменування.
Галузь знань - код і найменування.
Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014,
спеціалізація за спеціальностями 015, 035,271, 275).
Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі
бакалавра).
Суперобсяг державного замовлення для усіх закладів вищої освіти, що входять до
широкого конкурсу, - XXX (після корегування з урахуванням зарахованих за співбесідою та
квотою-2).
Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого
конкурсу, максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-3, квота-4 та
інформація про зарахування та надання рекомендацій:
№ Найме- Назва
У тому числі
Максималь- Квоти Зараховано Зарахо- Загальна
з/п нування конкурсної ний обсяг 1 3 4 за співбе- вано за кількість
Рекомендова- найнижчий бал Рекоменсідою
кво
рекомен- них
закладу пропозиції держав
дованих
за за квотою
вищої
ного
тою-2 дованих квотою
на загальосвіти
замовлення
до зараних
хування
умовах

.

Загальна кількість зарахованих за співбесідою ___________
Загальна кількість рекомендованих за квотою-1 ___________
Загальна кількість зарахованих за квотою-2 _____
Загальна кількість рекомендованих за квотою-3
Загальна кількість рекомендованих за квотою-4 _____________
Загальна кількість рекомендованих на загальних умовах _____________
5. Список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією)
Заклад вищої освіти _____
Назва конкурсної пропозиції ______

Найнижчий бал
на загальних
умовах
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Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна
загальна середня освіта (бакалавр).
Форма здобуття освіти - найменування.
Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014,
спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).
Тип програми - освітньо-професійна / освітньо-наукова (для вступу на основі
бакалавра).
Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення ___________
Кваліфікаційний мінімум державного замовлення _____________
Зарахованих за співбесідою ______
Зарахованих за квотою-2 __________
Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення після корегування
Кваліфікаційний мінімум державного замовлення після корегування
Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування ______________
З них:
за квотою-1 _________
за квотою-3 __________
за квотою-4 __________ , за загальним конкурсом
№ Прізвище,
з/п ім'я,
по
батькові (за
наявності)
вступника

Конкурсний
бал

Пріоритетність

Середній бал додатка до
документа про здобутий
освітній (освітньокваліфікаційний) рівень

Вид
рекомендації
(співбесіда,
квота-1,
квота-2,
квота-3,
квота-4,
загальний
конкурс)

Чи
отримував
відмову
під час
ануляції
конкурсів
(так/ні)

Таблиця має бути впорядкована за видом рекомендації і черговістю в рейтинговому списку.
6. Список рекомендованих за широким конкурсом (широкий рейтинговий список)
Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного
замовника) або "єдиний конкурс для всіх державних замовників".
Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна
загальна середня освіта (бакалавр).
Форма здобуття освіти - найменування.
Галузь знань - код і найменування.
Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014,
спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).
Тип програми - освітньо-професійна / освітньо-наукова (для вступу на основі
бакалавра).
Суперобсяг державного замовлення _________
Зарахованих за співбесідою ___________
Зарахованих за квотою-2 _____________
Суперобсяг державного замовлення після корегування ______________
Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування ____ ________
З них:
за квотою-1 __________
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№з/п

за квотою-3 __________
за квотою-4 __________
за загальним конкурсом _____ _______
Прізвище, Конкурсний Пріоритетність
бал
ім'я, по
батькові (за
наявності)
вступника

Середній бал додатка Вид рекомендації Чи отримував
Заклад
до документа про (співбесіда, квота-1, відмову під час вищої
здобутий освітній
квота-2, квота-3,
ануляції
освіти,
(освітньоквота-4, загальний
конкурсів конкурсна
кваліфікаційний)
конкурс)
(так/ні)
пропозиція
рівень

Таблиця впорядковується за видом рекомендації, за конкурсним балом, пріоритетністю,
середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень.
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Додаток 11 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
ПЕРЕЛІК
наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та
спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та
розміщення державного замовлення
1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 "Про
затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 "Середня освіта (за
предметними спеціальностями)", за якими здійснюється формування і розміщення
державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей) в системі
підготовки педагогічних кадрів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 травня
2016 року за № 798/28928 (зі змінами).
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292 "Про
затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", за якими здійснюються формування та
розміщення державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08
квітня 2016 року за № 532/28662 (зі змінами).
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2016 року № 567 "Про
затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра
та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюються формування та
розміщення державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08
червня 2016 року за № 825/28955 (зі змінами).
4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 507 "Про
затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
275 "Транспортні технології (за видами)", за якими здійснюються формування та
розміщення державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27
травня 2016 року за № 784/28914.
5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02 листопада 2018 року №2013
"Про затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
магістра за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 26 листопада 2018 року за № 1335/32787.
6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2019 року №112 "Про
затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
271 "Річковий та морський транспорт", за якими здійснюється формування та розміщення
державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2019
року за № 175/33146.
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2019 року № 1202 "Про
затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра
та магістра за спеціальністю 016 "Спеціальна освіта", за якими здійснюється формування та
розміщення державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України ЗО
вересня 2019 року за № 1078/34049.
8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2019 року № 1201 "Про
затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра
та магістра за предметною спеціальністю 014.02 "Середня освіта. Мова та література (із
зазначенням мови)", за якими здійснюється формування та розміщення державного
замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України ЗО вересня 2019 року за №
1064/34035.
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Додаток 12 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
Таблиця 12.1
Перелік сертифікатів акредитованих спеціальностей та освітніх програм і термін їх дії
Режим доступу: http://www.rshu.edu.ua/litsenziia-mon
ОС Бакалавр
Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Спеціалізація

Сертифікат
Дата
про
закінчення
акредитацію
дії

012

Дошкільна освіта

НД 1889735

01.07.2026

013

Початкова освіта

НД 1889736

01.07.2026

014

Середня освіта

Біологія та
здоров’я людини

УД 18010774

01.07.2024

014

Середня освіта

Географія

УД 18010775

01.07.2024

014

Середня освіта

Інформатика

НД 1889768

01.07.2027

014

Середня освіта

Історія

УД 18010776

01.07.2029

014

Середня освіта

Математика

НД 1889764

01.07.2026

014

Середня освіта

Англійська мова і
література

УД 18011691

01.07.2026

014

Середня освіта

Німецька мова і
література

УД 18011692

01.07.2026

014

Середня освіта

Французька мова і
література

УД 18011693

01.07.2026

014

Середня освіта

Музичне
мистецтво

№ 355

16.06.2025

Рішення про
ліцензування
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
5.05.2017 р. №
95-л
Наказ МОН
України від
15.05.2018 р.
№666-л
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
12.12.2019 р.
№ 1010-л
Наказ МОН
України від
15.05.2018 р.
№666-л
Наказ МОН
України від
15.05.2018 р.
№666-л
Наказ МОН
України від
15.05.2018 р.
№666-л
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565

139
014

Середня освіта

Трудове навчання
та технології

014

Середня освіта

Українська мова і
література

НД 1889751

01.07.2026

014

Середня освіта

Фізика

УД 18010779

01.07.2029

014

Середня освіта

Фізична культура

УД 18006510

01.07.2028

015

Професійна
освіта

Комп’ютерні
технології

УД 18010770

01.07.2024

015

Професійна
освіта

Охорона праці

УД 18010769

01.07.2024

015

Професійна
освіта

Туристичне
обслуговування

УД 18010768

01.07.2024

017

Фізична
культура і спорт

УД 18009539

01.07.2028

023

Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

НД 1889737

01.07.2026

НД 1889748

01.07.2026

024

Хореографія

НД 1889745

01.07.2026

025

Музичне
мистецтво

НД 1889747

01.07.2026

026

Сценічне
мистецтво

НД 1889744

01.07.2026

027

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

НД 1889796

01.07.2022

Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
15.05.2018 р.
№666-л
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
12.12.2019 р.
№ 1010-л
Наказ МОН
України від
12.12.2019 р.
№ 1010-л
Наказ МОН
України від
23.09.2019 р.
№ 1223
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565

140
028

029

Менеджмент
соціокультурної
діяльності
Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

Книгознавство,
біблотекознавство і
бібліографія
Документознавство
та інформаційна
діяльність

№1699

01.07.2026

НД 1889743

01.07.2026

УД 13006202

01.07.2028

032

Історія та
археологія

УД 18009538

01.07.2029

034

Культурологія

НД 1889742

01.07.2026

035

Філологія

НД 1889756

01.07.2026

051

Економіка

УД 18010777

01.07.2029

052

Політологія

УД 13006201

01.07.2028

053

Психологія

УД 18010772

01.07.2024

073

Менеджмент

НД 1889760

01.07.2026

091

Біологія

УД 18010778

01.07.2029

101

Екологія

НД 1889763

01.07.2026

104

Фізика та
астрономія

УД 18009537

01.07.2029

113

Прикладна
математика

НД 1889767

01.07.2027

122

Комп'ютерні
науки

НД 1889769

01.07.2027

Наказ МОН
України від
05.05.2017 р.
№ 88-л
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
12.12.2019 р.
№ 1010-л
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№1565,
постанова

141
КМУ № 53 від
01.02.2017 р.

231

Соціальна робота

УД 18010771

01.07.2024

281

Публічне
управління та
адміністрування

НД 1889761

01.07.2026

291

Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні
студії

№1705 від
11.06.2021

01.07.2026

Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№ 1565
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№1565,
Наказ МОН
України від
19.12.2016 р.
№1565,
постанова
КМУ №53 від
01.02.2017 р.

ОС Магістр
Код
спеці
альності

Назва
спеціальнос
ті

012

Дошкільна
освіта

013

Початкова
освіта

014
014
014

Середня
освіта
Середня
освіта
Середня
освіта

Спеціалізація

Біологія та
здоров’я людини

Сертиф
ікат про
акредит
ацію
НД
1889770
УД
1800685
9
УД
1800686
0
№ 986

Географія

№ 1154

Природничі
науки

№ 2623

014

Середня
освіта

Інформатика

014

Середня
освіта

Історія

014

Середня
освіта

Математика

014

Середня
освіта

Англійська мова
і література

014

Середня
освіта

Німецька мова і
література

014

Середня
освіта

Французька мова
і література

014

Середня
освіта

Музичне
мистецтво

УД
1800145
5
УД
1800686
2
НД
1889789
УД
1801169
5
УД
1801169
6
УД
1801169
7
УД
1800686

Дата
закінчен
ня дії

Рішення про ліцензування

01.07.202
6
01.07.202
4

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565
Наказ МОН України від
08.01.2019 р. № 13

01.07.202
4

Наказ МОН України від
15.05.2017 р. № 95-л

01.07.202
6
01.07.202
6
01.07.202
7

Наказ МОН України від
15.05.2018 р. № 666-л
Наказ МОН України від
24.04.2019 р. № 356-л
Наказ МОН України від
27.06.2019 р. № 940-л

01.07.202
3

Наказ МОН України від
27.07.2018 р. № 1375-л

01.07.202
4

Наказ МОН України від
24.05.2019 р. № 661-л

01.07.202
6

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565

01.07.202
6

Наказ МОН України від
15.05.2018 р. № 666-л

01.07.202
6

Наказ МОН України від
15.05.2018 р. № 666-л

01.07.202
6

Наказ МОН України від
15.05.2018 р. № 666-л

01.07.202
4

Наказ МОН України від
24.04.2017 р. № 86л

142
4
Трудове
навчання та
технології
Українська мова
і література

014

Середня
освіта

014

Середня
освіта

014

Середня
освіта

Фізика

014

Середня
освіта

Фізична культура

015
016
017

023

Професійна
освіта
Спеціальна
освіта
Фізична
культура і
спорт
Образотвор
че
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

024

Хореографія

025

Музичне
мистецтво

026

Сценічне
мистецтво

027

028

029

НД
1889772

01.07.202
6

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565

НД
1889780
УД
1800686
3
УД
1800686
5

01.07.202
6

Наказ МОН України від
15.05.2018 р. № 666-л

01.07.202
4

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565

01.07.202
4

Наказ МОН України від
12.12.2019 р. № 1010-л

Цифрові
технології

№ 2583

Логопедія

№ 934

01.07.202
7
01.07.202
6

Рішення НАЗЯВО від
17.12.2021 р.
Рішення НАЗЯВО від
18.12.2020 р.

№ 905

01.07.202
6

Рішення НАЗЯВО від
18.12.2020 р.

УД
1800686
6

01.07.202
4

Наказ МОН України від
02.06.2017 р. № 113-л

НД
1889775

01.07.202
6

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565

01.07.202
4

Наказ МОН України від
17.03.2017 р. № 51-л

01.07.202
4

Наказ МОН України від
15.05.2017 р. № 95-л

УД
1800686
9

01.07.202
4

Наказ МОН України від
02.06.2017 р. № 113-л

№ 2565

01.07.202
7

Рішення НАЗЯВО від
17.12.2021 р.

УД
1889774

01.07.202
6

УД
1800686
7
УД
1800686
8

Музеєзнавст
во,
пам’яткозна
вство
Менеджмен
т
соціокульту
рної
діяльності
Інформацій
на,
бібліотечна
та архівна
справа

Книгознавство,
біблотекознавств
о і бібліографія
Документознавст
во та
інформаційна
діяльність

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565

НД
1800687
0

01.07.202
4

032

Історія та
археологія

УД
1800687
1

01.07.202
4

Наказ МОН України від
17.03.2017 р. № 51-л

034

Культуроло
гія

НД
1889773

01.07.202
6

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565

143
035

НД
1889781

Філологія

051

Економіка

052

Політологія

053

Психологія

073

Менеджмен
т

073

Менеджмен
т

091

Біологія

101

Екологія
Екологія
(Радіоеколо
гія)

104

Фізика та
астрономія

113

Прикладна
математика

122

Комп'ютерн
і науки

01.07.202
6

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565

01.07.202
4

Наказ МОН України від
3.02.2017 р. № 18-л

01.07.202
4

Наказ МОН України від
03.02.2017 р. № 18-л

01.07.202
4

Наказ МОН України від
28.12.2016 р. № 1516л

№ 2481

01.07.202
7

Рішення НАЗЯВО від
17.12.2021 р.

№ 2482

01.07.202
7

Наказ МОН України від
21.12.2017 р. № 491-л

01.07.202
4

Наказ МОН України від
06.01.2017 р. № 1-л

01.07.202
6
01.07.202
4

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565

01.07.202
4

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565

01.07.202
3

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565

01.07.202
3

Наказ МОН України від
27.07.2018 р. № 1375-л

УД
1800687
2
УД
1800687
3
УД
1800687
4
Управління
навчальним
закладом

УД
1800687
5
НД
1889788
УД
1806876
УД
1800687
7
УД
1800145
6
УД
1800145
7

Перелік неакредитованих спеціальностей та освітніх програм
Режим доступу: http://www.rshu.edu.ua/litsenziia-mon
ОС Бакалавр
Код
спеці
альності
014
014
015
015
016
054

Назва
спеціально
сті
Середня
освіта
Середня
освіта
Професійна
освіта
Професійна
освіта
Спеціальна
освіта
Соціологія

Спеціалізація
Музичне
мистецтво.
Психологія
Природничі
науки
Сфера
обслуговування
Цифрові
технології
Логопедія

Сертиф
ікат про
акредит
ацію

Дата
закінчен
ня дії

Рішення про ліцензування
Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565
Наказ МОН України від
27.06.2019 р. № 940-л
Наказ МОН України від
29.05.2019 р. № 718-л
Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565
Наказ МОН України від
03.02.2017 р. № 18-л

144
075

121

227

291

Наказ МОН України від
29.05.2019 р. № 718-л

Маркетинг
Інженерія
програмног
о
забезпеченн
я
Фізична
терапія,
ерготерапія
Міжнародні
відносини,с
успільні
комунікації
та
регіональні
студії

Наказ МОН України від
12.06.2019 р. № 826-л
Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565, Постанова
КМУ № 53 від 01.02.2017 р.

Фізична терапія,
ерготерапія

Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565, постанова
КМУ № 53 від 01.02.2017 р.

ОС Магістр
011
015

Освітні,
педагогічні
науки
Професійна
освіта

075

Маркетинг

291

Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації
та
регіональні
студії

Наказ МОН України від
11.01.2019 р. № 41-л
Сфера
обслуговування

Наказ МОН України від
24.04.2019 р. № 356-л
Наказ МОН України від
12.07.2019 р. № 942-л

Наказ МОН України від
06.11.2019 р. № 979-л

ОС Доктор філософії
Код
спеці
альності
011
031

Назва
спеціальнос
ті
Освітні,
педагогічні
науки
Релігієзнавс
тво

035

Філологія

052

Політологія

053

Психологія

101

Екологія

113

Прикладна
математика

Спеціалізація

Сертифі
кат про
акредит
ацію

Дата
закінчен
ня дії

Рішення про ліцензування
Наказ МОН України від
19.12.2016 р. № 1565, постанова
КМУ № 53 від 01.02.2017 р.
Наказ МОН України від
4.07.2016 р. № 771
Наказ МОН України від
04.07.2016 р. № 771
Наказ МОН України від
4.07.2016 р. № 771
Наказ МОН України від
4.07.2016 р. № 771
Наказ МОН України від
4.07.2016 р. № 771
Наказ МОН України від
4.07.2016 р. № 771
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Додаток 13 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році
Додаток 13.1
ПОРЯДОК
прийому на навчання для здобуття вищої освіти
в Рівненському державному гуманітарному університеті осіб, які проживають на
тимчасово окупованiй територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя,
тимчасово окупованiй територiї окремих районiв Донецької та Луганської областей,
територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення
1. Загальнi положения
1.
Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Рівненському
державному гуманітарному університеті осіб, які проживають на тимчасово окупованiй
територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, тимчасово окупованiй
територii окремих районiв Донецької та Луганської областей, територiї населених пунктiв
на лiнiї зiткнення в 2022 році (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження
Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійнотехнічної) 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 від 01
березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021
року за № 505/36127.
Цей Порядок, розроблений вiдповiдно до абзацу п'ятого частини четвертої статтi 44
Закону України «Про вищу освiту», визначає особливостi отримання документiв про
загальну середню освiту та особливi умови прийому для здобуття вищої освіти до закладiв
освiти (далi - заклади освiти) особами, якi проживають на тимчасово окупованiй територiї
Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, тимчасово окупованiй територiї
окремих районiв Донецької та Луганської областей, територiї населених пунктiв на лiнiї
зiткнення, iз наданням можливостi вступати у межах встановлених квот прийому до
закладiв освiти України.
Порядок поширюється також на осiб, якi переселилися з тимчасово окупованої
територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, тимчасово окупованої
територї окремих районiв Донецької та Луганської областей пiсля 01 сiчня у рiк вступу.
2.
У цьому Порядку термiни вживаються в таких значеннях:
Заявник - особа, яка:
пiсля 20 лютого 2014 року завершила здобуття повної загальної середньої освiти в
закладi освiти на тимчасово окупованiй територii Автономної Республiки Крим та мiста
Севастополя;
пiсля 14 квiтня 2014 року завершила здобуття повної загальної середньої освiти на
тимчасово окупованiй території окремих районiв Донецької та Луганської областей;
проживає на тимчасово окупованих територiях України або території населених
пунктiв на лiнiї зiткнення вiдповiдно до Перелiку населених пунктiв, на територiї яких
органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, та Перелiку
населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, затверджених розпорядженням
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07 листопада 2018 року № 79-р) (далi - тимчасово
окупованi територiї України), i отримала документ про повну загальну середню освiту в
iнших адмiнiстративно-територiальних одиницях України за екстернатною або
дистанцiйною формою здобуття освiти;

146

освiтня декларацiя (далi - декларацiя) - документ, який мiстить iнформацiю щодо
здобуття результатiв навчання та проходження перiодiв навчання за курс загальної
середньої освiти на тимчасово окупованих територiях України, а також данi про особу, яка
подає заяву на проходження рiчного оцiнювання та державної пiдсумкової атестацiї.
Декларацiя заповнюсться за формою згiдно з додатком 1 до цього Порядку та
пiдписується заявником особисто.
У цьому Порядку вживаються:
термiн «тимчасово окупована територiя України Автономної Республiки Крим та м.
Севастополя» вживається в значеннi, наведеному в Законi України «Про забезпечення прав
i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України»;
термiн «тимчасово окупована територiя окремих районiв Донецької та Луганської
областей» вживається в значеннi, наведеному в Законi України «Про особливостi
державної полiтики iз забезпечення державного суверенiтету України на тимчасово
окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях».
3. Цей Порядок визначає особливi умови проходження рiчного оцiнювання та
державної пiдсумкової атестацiї i прийому для здобуття вищої освiти таких категорiй
Заявників:
громадяни України, якi проживають на тимчасово окупованих територiях України
або на території населених пунктiв на лiнiї зiткнення та здобувають освіту на вищому рівні
вперше;
iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, особи, яким
надано статус бiженця в Українi, особи, якi потребують додаткового або тимчасового
захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, якi перебувають в Українi на
законних пiдставах та проживають на тимчасово окупованих територiях України або на
територiї населених пунктiв на лiнiї зіткнення.
4. Заявники мають право на:
проходження рiчного оцiнювання та державної пiдсумкової атестацiї;
отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту;
прийом для здобуття вищої освiти (на конкурсних засадах та в межах встановлених
квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнiшнього незалежного
оцiнювання (за вибором Заявника);
безоплатне навчання зi стипендiальним забезпеченням на пiдготовчих курсах закладiв
вищої освiти тривалiстю до одного року з наступним вступом до закладiв вищої освiти як
внутрiшньо перемiщенi особи у порядку, визначеному Умовами прийому на навчання для
здобуття вищої освiти.
5. Документи про освiту (освiтнi документи), виданi на тимчасово окупованiй
територiї Автономної Республiки Крим, мiста Севастополя та окремих районiв Донецької та
Луганської областей, не визнаються.
II. Органiзацiя роботи iз заявниками
1. Органiзацiю роботи iз заявниками здiйснюють освiтнi центри «Крим  Україна»
(для Заявникiв з тимчасово окупованої територiї Автономної Республiки Крим та
м. Севастополь) та «Донбас-Україна» (для Заявникiв з тимчасово окупованої територiї
окремих районiв Донецької та Луганської областей або територiї населених пунктiв на лiнiї
зiткнення, (далi - Центри), які діють на базі Університету як уповноваженого закладу вищої
освіти.
2. Центри створюєються на базі Університету спільно із закладом загальної середньої
освіти комунальної форми власності (Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №
5), визначеною управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
серед закладів загальної середньої освіти для проведення річного оцінювання та державної
підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про повну загальну
середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі – уповноважений заклад
загальної середньої освіти).
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Університет забезпечує функцiонування Центрiв на правах пiдроздiлу приймальної
кoмiciї. Керiвником Центру призначається один iз заступникiв вiдповiдального секретаря
приймальної кoмiciї.
Iнформацiя про створення Центрiв, ix повноваження, графiк роботи, правила прийому та
встановленi квоти розмiщується на вебсайтах Мiнiстерства освiти i науки України та
Університету.
3. Центри:
надають консультації та сприяють в оформленнi декларацiї Заявника;
забезпечують консультування Заявника щодо рiчного оцiнювання (зразки тестових
завдань, онлайн курсiв, очних консультацiй тощо);
сприяють проведенню рiчного оцiнювання та державної пiдсумкової атестацiї Заявника з
української мови та icтopiї України, видачi йому документiв державного зразка повну
загальну середню освiту (відповідальний уповноважений заклад середньої освіти);
органiзовують оформлення документiв Заявника як вступника, проведення вступного
випробування (вступних випробувань) до Університету (з обов'язковою особистою участю
Заявника) та (в разi проходження конкурсного вiдбору) надання рекомендацiї для вступу до
Університету (вiдповiдальний - Університет).
сприяють поселенню Заявника на час проходження рiчного оцiнювання, державної
пiдсумкової атестацiї та проведення вступного випробування до гуртожитку Університету (у
разі необхідності – до надання рекомендації для вступу до Університету або відмови в її
наданні);
сприяють отриманню Заявником документiв, що посвiдчують особу;
забезпечують консультування заявника щодо можливостi навчання на підготовчих
курсах.
4. Центри працюють з 07 червня до 24 вересня 2022 року.
III. Особливостi отримання Заявниками документiв про
повну загальну середню освiту, необхiдних для здобуття вищої освiти
1. Заявники для отримання документiв про повну загальну середню освiту,
необхiдних для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра, проходять рiчне
оцiнювання та державну пiдсумкову атестацiю за екстернатною формою здобуття освiти в
уповноваженому закладі загальної середньої освiти.
2. Зарахування Заявникiв на екстернатну форму здобуття освіти до уповноваженого
закладу загальної середньої освiти здiйснюється згiдно з наказом його керiвника та за:
заявою (для повнолiтнiх Заявникiв);
за вiдсутностi документа, що посвiдчує особу подається свідоцтво про народження;
заявою батькiв (одного з батькiв) або інших законних представників (для
неповнолiтнiх Заявникiв).
Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолiтня особа у супроводi
родичiв або будь-яких iнших повнолiтнiх осiб, якi не є її законними представниками.
Пiд час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що посвiдчує особу, у
разi його вiдсутностi - свiдоцтво про народження.
До заяви, поданої в паперовiй формi, Заявник додає декларацiю з вклеєною до неї
фотокарткою.
Заявник має право додати до декларації, у тому числi шляхом надсилання
електронною поштою, iншi матерiали (у паперовому виглядi або у форматi цифрових
зображень), якi можуть прямо чи опосередковано пiдтверджувати наведену в декларацiї
iнформацiю.
Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освiти робить копiї з
оригiналiв поданих документiв та завiряє ix в установленому порядку. Оригiнали
документiв повертаються Заявнику.
3. Рiчне оціювання та державна підсумкова атестацiя Заявникiв, зарахованих на
екстернатну форму здобуття освiти до випускного 11-того класу, проводиться на
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наступний день пiсля отримання заяви або в iншi строки, визначенi Заявником (його
законним представником) у заявi про зарахування на екстернатну форму здобуття освiти,
але не ранiше дати початку роботи Центрiв i не пiзнiше трьох днiв до дати завершення
роботи Центрiв.
Результати рiчного оцiнювання з навчальних предметiв визначаються посадовою
особою уповноваженого закладу загальної середньої освiти вiдповiдно до декларацiї та
зазначаються в додатку до документа про загальну середню освiту як «атестований».
Результати рiчного оцiнювання з украiнської мови та icтopiї України визначаються
вiдповiдно до результатiв державної пiдсумкової атестацiї з цих предметiв та зазначаються
у додатку до документа про загальну середню освiту. Середнiй бал документа про освiту
розраховується як середнiй бал результатiв державної пiдсумкової атестацiї.
Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти рiчне оцiнювання
у порядку, визначеному роздiлом II Положення про iндивiдуальну форму здобуття повної
загальної середньої освiти, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд
12 сiчня 2016 року № 8, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 03 лютого
2016 року за № 184/28314 (у редакцiї наказу Мiнiстерства освiти i науки вiд 10 лютого
2021 року № 160). При цьому Заявниковi видається новий додаток до документа про повну
загальну середню освіту.
Державна пiдсумкова атестацiя Заявникiв здiйснюється в уповноваженому закладi
загальної середньої освiти з украiнської мови та icтopiї України вiдповiдно до Порядку
проведення державної пiдсумкової атестації, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i
науки України вiд 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї
України 02 сiчня 2019 року за № 8/32979.
4. Пiсля успiшного проходження рiчного оцiнювання та державної пiдсумкової
атестацiї уповноважений заклад загальної середньої освiти видає Заявниковi довiдку про
успiшне проходження рiчного оцiнювання та державної пiдсумкової атестацiї та замовляє
Заявниковi вiдповiдний документ про повну загальну середню освiту та пiсля отримання
вiд вiдповiдного органу управлiння освiтою видає його вiдповiдно до Порядку замовлення
документiв про повну загальну середню освiту, видачi та облiку їх карток, затвердженого
наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 10 грудня 2003 року № 811,
зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у
редакцiї наказу Мiнiстерства освiти i науки Украiни вiд 13 серпня 2007 року № 737).
IV. Прийом для здобуття вищої освiти
1. Заявник має право вступати для здобуття освiтнього ступеня бакалавра на основi
повної загальної середньої освiти.
Заявник має право вступати для здобуття вищої освiти на мiсця, що фiнансуються за
кошти державного (регiонального) бюджету до Університету у межах квот, визначених
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки або за кошти фiзичних
та/або юридичних осiб.
2. Правила прийому Заявників до Університету (далі – Правила прийому Заявника)
вiдповiдно до Умов прийому для здобуття вищої освiти України в 2022 роцi, затверджених
наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 13 жовтня 2021 року № 1098,
зареєстрованих у Мiнiстерствi юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164, з
урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як
додаток до правил прийому для здобуття вищої освіти в Університеті (далі – Правила
прийому).
3. Заявником особисто подаються в письмовiй формi такi документи:
заява;
сертифiкат зовнiшнього незалежного оцiнювання, 2019, 2020, 2021 та 2022 років (за
бажанням);
довiдка про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи (за наявностi);
документ, що посвiдчує особу, а за його вiдсутностi - свiдоцтво про народження.
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У разi вiдсутностi в документi, що посвiдчує особу, вiдмiтки про реєстрацiю мiсця
проживання на тимчасово окупованих територiях України, пiдтвердження факту
проживання може здiйснюватися на пiдставi вiдомостей, зазначених у документах,
визначених в абзацi третьому частини сьомої статтi 4 Закону України «Про забезпечення
прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб», копiях документiв, до яких вносяться
вiдомостi про мiсце проживання та/або довiдки про ресстрацiю мiсця проживання батькiв
(одного з батькiв), в яких зазначено мiсце проживання на вiдповiдних територiях;
чотири кольоровi фотокартки розмiром 3 х 4 см;
документ про освiту державного зразка та додаток до нього;
довiдку про успiшне проходження рiчного оцiнювання та державної пiдсумкової
атестацiї уповноваженого закладу загальної середньої освiти в рiк вступу (за вiдсутностi
документа про освiту державного зразка та додатка до нього), яка є пiдставою для участi в
конкурсi без подання сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання.
4. Документи вiд Заявника для вступу для здобуття освiтнього ступеня бакалавра за
кошти державного бюджету приймаються в два етапи:
до 12:00 години 20 липня, вступнi iспити проводяться до 21 липня, рейтинговий
список вступникiв оприлюднюється не пiзнiше 12:00 години 20 липня, а зарахування
проводиться не пiзнiше 15:00 години 23 липня;
до 12:00 години 20 вересня, вступнi iспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий
список вступникiв оприлюднюється не пiзнiше 12:00 години 22 вересня, а зарахування
проводиться не пiзнiше 15:00 години 24 вересня.
5. Заявник, який не проходить у Центрi рiчне оцiнювання та державну пiдсумкову
атестацiю, подає до Університету документ про повну загальну середню освiту державного
зразка, складає вступнi iспити з предметiв, визначених Правилами прийому.
6. Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освiтнього ступеня бакалавра
визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або
довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або
вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому.
Для вступу на освiтнi програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу,
замiсть вступного iспиту проводиться вiдповiдний творчий конкурс.
7. Зарахування Заявникiв на основi повної загальної середньої освiти на мiсця
державного замовлення вiдбувається в межах установлених квот за конкурсом вiдповiдно
до конкурсного бала Заявника у строки, встановленi Умовами прийому.
Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для Університету в
межах десяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального)
обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями.
8. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про
зарахування прiзвища Заявникiв шифрують, а саме кожному Заявниковi присвоюється
цифровий код у виглядi XXXX-ДДДДДДД, де ХХХХ вiдповiдає коду закладу освiти в
Єдинiй державнiй електроннiй базi з питань освiти; ДДДДДДД - коду фiзичної особи вступника в Єдинiй державнiй електроннiй базi з питань освiти.
9. Зарахування Заявникiв здiйснюється:
на денну форму здобуття освiти на основi повної загальної середньої освiти для
здобуття вищої освiти за кошти фiзичних та юридичних осiб - вiдповiдно до Правил
прийому , але не пiзнiше 24 вересня;
на заочну форму здобуття освiти на основi повної загальної середньої освiти за
кошти державного бюджету - не пiзнiше 15 вересня; на мiсця за кошти фiзичних та
юридичних осiб - вiдповiдно до Правил прийому.
10. Пiсля прийняття приймальною комiсiєю рiшення про рекомендування до
зарахування Заявники зобов'язанi виконати вимоги для зарахування на мiсця державного
замовлення, а саме подати особисто оригiнали документiв, передбаченi Правилами
прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.
Оригiнали документiв (крiм сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання), якi
передбаченi Умовами прийому, обов’язково мають бути поданi до приймальної кoмicії

150

закладу вищої освiти впродовж трьох мiсяцiв пiсля початку навчання. У разi неподання
цих документiв у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в частинi
зарахування такого Заявника.
Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, у тому числi, в
електроннiй формi (у разi вступу за результатами зовнiшнього незалежного оцiнювання) з
наступним поданням документiв, що пiдтверджують право на вступ за квотою.
Заявник може звернутись до Центрiв, у тому числi електронною поштою або iншими
каналами зв'язку, визначеними Центрами, iз зазначенням можливого строку прибуття для
отримання Запрошення для проходження державної пiдсумкової атестацiї та/або участi у
вступних випробуваннях для вступу через освiтнi центри «Крим-Україна» та «ДонбасУкраїна» за формою згiдно з додатком 2 до цього Порядку.
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Додаток 1
до Порядку прийому для здобуття вищої освiти
осiб, якi проживають на тимчасово окупованiй
територiї Автономної Республiки Крим та мiста
Севастополя, тимчасово окупованiй територiї
окремих районiв Донецької та Луганської
областей, територій населених пунктiв на лiнiї
зiткнення
ПЕРЕЛІК
населених пунктів, що знаходяться на території проведення антитерористичної
операції, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України
та/або стабільний освітній процес
Донецька область
Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно
підпорядковані міським радам цих міст):
м. Авдіївка
м. Донецьк (у тому числі смт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, смт ГорбачевоМихайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Кисличе, с. Михайлівка,
с. Новодвірське, с. Темрюк)
м. Торецьк (Дзержинськ) (у тому числі м. Залізне, смт Південне, смт Новгородське,
смт Неліпівка, с-ще Валентинівка, с. Леонідівка, с-ще Суха Балка, с. Юр’ївка, смт Північне,
смт Курдюмівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще Дружба, с-ще Озарянівка, с-ще Шуми, смт
Щербинівка, смт Петрівка, с-ще Кримське)
м. Горлівка (у тому числі смт Гольмівський, с-ще Гладосове, смт Пантелеймонівка, с.
Рясне, с-ще Озерянівка, с. Михайлівка, с-ще Ставки, с-ще Широка Балка, с-ще П’ятихатки, сще Федорівка)
м. Дебальцеве
м. Докучаєвськ (у тому числі с-ще Ясне)
м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смт Дружне, смт Софіївка, с. Новоселівка, с-ще
Старопетрівське, смт Корсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. Путепровід, с. Шевченко, сще Щебенка, с. Авіловка, с. Шапошникове)
м. Жданівка (у тому числі смт Вільхівка, с-ще Молодий Шахтар)
м. Кіровське
м. Макіївка (у тому числі смт Грузько-Зорянське, смт Високе, смт Грузько-Ломівка,
смт Маяк, смт Межове, с-ще Холмисте, смт П’ятипілля, смт Вугляр, смт Гусельське,
смт Колосникове, смт Холодне, с. Молочарка, с. Шевченко, смт Ясинівка, смт Землянки,
смт Кринична, с-ще Василівка, с-ще Леб’яже, смт Нижня Кринка, смт Велике Оріхове,
смт Липське, смт Лісне, с. Липове, с. Оріхове, с. Верхня Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна
Зоря,
с-ще Монахове, с-ще Новий Світ, с-ще Новомар’ївка, с. Новоселівка, сще Новомосковське) м. Сніжне (у тому числі смт Андріївка, смт Гірницьке, смт Бражине,
смт Лиманчук, смт Никифорове, смт Залісне, смт Первомайський, смт Первомайське,
смт Побєда, с-ще Балка, смт Сєверне, с-ще Молчалине, с-ще Сухівське) м. Харцизьк.
м. Хрестівка
м. Чистякове (Торез) (у тому числі смт Пелагіївка, смт Розсипне)
м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смт Миколаївка, с-ще Водобуд, с. Цупки,
м. Іловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт Зуївка, смт Троїцько-Харцизьк,
смт Благодатне, смт Покровка, смт Шахтне, смт Широке, с. Півче, смт Гірне, с-ще Ведмеже)
м. Шахтарськ (у тому числі смт Контарне, смт Московське, смт Сердите, с-ще Дубове, сще Лобанівка, смт Стіжківське, с-ще Вінницьке, с-ще Чумаки, с-ще Вікторія, с-ще Гірне, сще Дорофієнко, с-ще Зарічне, с-ще Кищенко)
м. Ясинувата
Населені пункти:
с. Гнутове (м. Маріуполь)
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смт Сартана (м. Маріуполь)
смт Талаківка (м. Маріуполь)
с-ще Ломакине (м. Маріуполь)
Амвросіївського району
Бахмутського (Артемівського) району:
смт Булавинське
с. Воздвиженка
смт Зайцеве
с-ще Зеленопілля
с. Кодема
с-ще Ступакове
с. Дебальцівське
с. Миколаївка (Кодемська сільська рада)
с. Миколаївка Друга
с-ще Новолуганське
с. Семигір’я
м. Світлодарськ
смт Миронівський
с. Миронівка
смт Луганське
с. Розсадки
с. Лозове
с. Красний Пахар
с. Криничне
с-ще Роти
с-ще Доломітне
с-ще Травневе
с. Дача
м. Вуглегірськ
смт Олександрівське
смт Оленівка
с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада)
с-ще Данилове
с-ще Іллінка
с-ще Кам'янка
с-ще Рідкодуб
с-ще Булавине
с-ще Грозне
с-ще Каютине
с-ще Красний Пахар
с-ще Савелівка
с. Комуна
с. Калинівка
с. Логвинове
с. Новогригорівка
с. Нижнє Лозове
с. Санжарівка
смт Ольховатка
смт Прибережне
Бойківського району
Волноваського району:
с. Андріївка
с. Доля
с. Любівка
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с-ще Малинове
с-ще Молодіжне
с-ще Новомиколаївка
смт Новотроїцьке
с. Пікузи
с-ще Нова Оленівка
смт Новотроїцьке
смт Оленівка
с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада)
с. Червоне (Любівська сільська рада)
смт Андріївка
с-ще Бахчовик
с. Бердянське
с. Водяне
с. Виноградне
с. Гранітне
с-ще Дружне
с. Запорізьке
с. Заїченко
с. Кам'янка
с-ще Калинівка
с. Комінтернове
с. Лебединське (Лебединська сільська рада)
смт Мирне
с-ще Маловодне
с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада)
с-ще Новомиколаївка
с. Новоселівка
с. Новоселівка Друга
с-ще Обільне
с. Орловське
с. Павлопіль
с. Піонерське
с. Приморське
с. Пищевик
с. Сопине
с. Старомар'ївка
с. Старогнатівка
с. Степанівка
с. Федорівка
с. Чермалик
с. Черненко
с. Широкине
с. Богданівка
с. Вікторівка
с. Новогнатівка
с. Миколаївка (Миколаївська сільська рада)
Мар'їнського району:
с. Кремінець
Продовження додатка 1
с. Луганське
смт Олександрівка
смт Старомихайлівка
с. Сигнальне

154

с. Березове
м. Красногорівка
м. Мар'їнка
с. Славне
с. Степне
с. Тарамчук
с. Солодке
с. Водяне (Степненська сільська рада)
с. Галицинівка
с. Карлівка
с. Новомихайлівка
с. Побєда
Новоазовського району
Старобешівського району
Бойківського (Тельманівського) району:
с. Богданівка
с. Вершинівка
с. Воля
с. Греково-Олександрівка
с. Григорівка
с. Дерсове
с. Запорожець
с. Зелений Гай
с. Зернове
с. Зорі
с. Іванівка
с. Білокриничне (Калініне)
с. Каплани
с. Конькове
с. Котляревське
с. Майорове (Красний Октябр)
с. Кузнецово-Михайлівка
с. Лукове
с. Миколаївка
с. Михайлівка
с. Мічуріне
с. Нова Мар'ївка
с. Новоолександрівка
с. Олександрівське (Октябрське) (Коньковська сільська рада)
с. Первомайське (Первомайська сільська рада)
с. Петрівське
с. Лавринове (Радянське)
с. Розівка
с. Садки
с. Самсонове
с. Свободне
с. Тавричеське
смт Бойківське (Тельманове)
с. Тернівка
с. Черевківське
с. Чумак
с. Шевченко
Торецького району:
смт Новгородське
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Шахтарського району
Ясинуватського району:
с. Василівка
с. Веселе (Красногорівська сільська рада)
с. Веселе (Спартаківська сільська рада)
с-ще Бетманове (Красний Партизан)
с-ще Мінеральне
с. Спартак
с. Яковлівка
с-ще Крута Балка
с-ще Каштанове
с-ще Лозове (Пісківська сільська рада)
с. Водяне (Пісківська сільська рада)
смт Верхньоторецьке
с-ще Ласточкине
с-ще Опитне
с-ще Піски
с. Тоненьке
с-ще Кам’янка
с. Красногорівка
с-ще Невельське
с. Новоселівка Друга
с. Новобахмутівка
с. Первомайське
с. Троїцьке
с-ще Сєвєрне
с. Нетайлове
с. Новокалинове
Луганська область
Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно
підпорядковані міським радам цих міст):
м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, смт
Катеринівка)
м. Алчевськ
м. Антрацит (у тому числі смт Боково-Платове, с-ще Лісне, с-ще Мельникове, с-ще
Садовий, с-ще Христофорівка, смт Верхній Нагольчик, смт Дубівський, с. Оріхове, смт
Кам’яне, смт Кріпенський, смт Щотове, с. Зелений Курган, с-ще Степове)
м. Брянка (у тому числі смт Южна Ломуватка, смт Вергулівка, смт Ганнівка, смт
Ломуватка, смт Глибокий)
м. Голубівка (Кіровськ) (у тому числі смт Донецький, смт Криничанське, с-ще
Криничне, с-ще Тавричанське)
м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, смт Ведмеже, смт Павлівка, смт Кундрюче,
с. Кондрюче, с-ще Хмельницький, смт Дубове, с-ще Прохладне, смт Вальянівське, с.
Маловедмеже, с-ще Устинівка, с-ще Федорівка, смт Шахтарське, с-ще Киселеве)
м. Хрустальний (Красний Луч) (у тому числі м. Боково-Хрустальне, смт СадовоХрустальненський, с-ще Трубний, м. Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, с. Новоєлизаветівка, м.
Петрово-Красносілля, смт Федорівка, с-ще Буткевич, с-ще Вергулівське, с. Воскресенівка,
смт Запоріжжя, с. Жереб’яче, с-ще Комендантське, смт Софіївський, смт Грушове, с-ще
Давидівка, смт Хрустальне, смт Княгинівка, с-ще Хрустальний, смт Штерівка)
м. Сорокине (у тому числі м. Молодогвардійськ, с-ще Новосімейкіне, м. Суходільськ,
смт Буран, смт Гірне, с-ще Широке, смт Ізварине, смт Краснодарський, смт Тепле, с-ще
Світличне, смт Сєверний, смт Сєверо-Гундорівський, смт Урало-Кавказ, с-ще Західний)
м. Первомайськ
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м. Ровеньки (у тому числі смт Любимівка, смт Великокам’янка, смт Кленовий, с.
Коробкине, с-ще Покровка, смт Гірник, смт Михайлівка, смт Тацине, смт НагольноТарасівка, с. Березівка, смт Новодар’ївка, с-ще Валянівськ, с-ще Калинівка, смт Картушине,
с. Залізничне, с-ще Новоукраїнка, смт Ясенівський, с. Лобівські Копальні, с. Благівка, с.
Грибуваха, с. Новодар’ївка, с. Платонівка, с. Улянівка)
м. Свердловськ
м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. Ірміно)
Населені пункти:
Антрацитівського району
Сорокинського (Краснодонського) району
Лутугинського району
Новоайдарського району:
с. Сокільники
м. Щастя
с. Трьохізбенка
с. Кряківка
с. Оріхове-Донецьке
с. Лобачеве
с. Лопаскине
с. Кримське
с. Причепилівка
с. Райгородка
с. Муратове
с. Капітанове
с. Гречишкине
с. Дубове
с. Бахмутівка
с. Царівка
с. Деменкове
с. Дмитрівка
Перевальського району
Попаснянського району
Довжанського (Свердловського) району
Слов'яносербського району
Станично-Луганського району
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Додаток 2
до Порядку прийому для здобуття вищої освiти осiб,
якi проживають на тимчасово окупованiй територiї
Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя,
тимчасово окупованiй територiї окремих районiв
Донецької та Луганської областей, територій
населених пунктiв на лiнiї зiткнення
(пункт 2 роздiлу 1)
ОСВIТНЯ ДЕКЛАРАЦIЯ
Мiсце для фотокартки
про здобуття повної загальної середньої освiти
Роздiл 1. Загальнi вiдомостi
1.
2.

побатьковi
- - - - - - - - - - -(прiзвище,
- - - - -iм'я,
-- - - (за
- -наявностi))
------------- -(документ,
- - - - що
- -посвiдчує
- - - -особу
- - Заявника,
- - - - або
- -свiдоцтво
- - - -про
- -народження
- - - - -у -його
-разi
вiдсутностi)

З._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________
(мiсце проживання: поштовий iндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер
будинку, квартири Заявника)
4. Мета звернення_____________________________________________
(вступ до закладiв вищої освiти)
5.

--(освiтнiй
- - - -(освiтньо-професiйний)
- - - - - - - - - ступiнь
- - - -(освiтньо-квалiфiкацiйний
- - - - - - - - - - рiвень),
----наякий
претендує
Заявник)

6.

-- - - - - - - та
- назва
- - -професiї,
---- - - - - за
- якою
- - -вступає
- - -Заявник)
------(шифр
спецiальностi,

7.
__________________________________________________________________________________
__
(додатковi вiдомостi*)
Даю згоду на обробку моїх персональних даних та на перевiрку iнформацiї щодо
статусу внутрiшньо перемiщеної особи (пiдпис, прiзвище, iм'я, по батьковi (за
наявностi))
* У разi необхiдностi зазначається найменування закладу освiти, який видав попереднiй
визнаний документ про освiту, здобутий освiтнiй/освiтньо-професiйний ступiнь (освiтньо
квалiфiкацiйний рiвенъ) та/або квалiфiкацiю.
Роздiл II. Вiдомостi про здобутi результати навчання
Результати навчання_______________________________________________________________
Вказуються здобутi результати навчання за рiвень повної загальної середньої освiти

(пiдпис) (прiзвищее, iм'я, по батьковi (за наявностi))
Дата заповнення та подання освiтньої декларацiї: ____________________________ 20_

року
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Додаток 3
до Порядку прийому для здобуття вищої освiти
осiб, якi проживають на тимчасово окупованiй
території Автономної Республіки Крим
та
мiста Севастополя, тимчасово окупованiй
території окремих районiв Донецької та
Луганської областей, територiї населених
пунктiв на лiнiї зіткнення
(пункт 10 роздiлу IV)
ЗАПРОШЕННЯ

на участь у державнiй пiдсумковiй атестацiї та/або вступних випробуваннях
для вступу через освiтнi центри «Крим-Україна» та
«Донбас-Україна»

Запрошення дiйсне до ___________________________________ 20_

року,

Прiзвище________________________________________________________________
Ім’я____________________________________________________________________
По батькові (за наявності)_________________________________________________

Дата народження_________________________________________________________
Документ, що посвiдчує особу/свiдоцтво про народження (у разi вiдсутностi документа, що
посвiдчує особу
(тип документа, номер, серiя, дата видачi)

Мiсце фактичного
проживання_________________________________________________________
(вулиця, будинок, квартира, населений пункт, область)

Запрошується для вступу через освiтнiй центр «Донбас-Україна»/«Крим-Україна»* до закладу
освiти______________________________________________________________________
(найменування закладу вищої освiти)

на спеціальність_________________________________________________________________
адреса прибуття
вступника_______________________________________________________________
(мiсцезнаходження закладу вищої освiти)

особа, яка супроводжує вступника____________________________________________________
(дата народження, номер та серiя документа, що посвiдчує
особу, дата його видачi)

Керiвник закладу освiти

Власне iм'я та прізвище
(пiдпис)

Вiдповiдальна особа
освітнього центру

Власне iм'я та прізвище
(пiдпис)
МП (за наявностi)
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Додаток 13.2
до правил прийому для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті осіб, які проживають на тимчасово
окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
окремих районів Донецької і Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення
ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів та їх ваговий коефіцієнт для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти в 2022 році у Рівненському державному гуманітарному університеті осіб, які проживають на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, у Донецькій та Луганських областях

Спеціальності (предметні
спеціальності, спеціалізації)

Код

014.13

025

Назва

Середня освіта
(Музичне
мистецтво)

Музичне
мистецтво

Освітні програми

Перелік конкурсних
предметів (вступних
іспитів, творчих конкурсів)

Перелік конкурсних
предметів (державних
підсумкових атестацій
(ДПА), вступних іспитів,
творчих конкурсів) за
спрощеною системою

Інститут мистецтв
1. Українська мова і
Середня освіта.
1. Українська мова
(ДПА)
Музичне мистецтво література
2. Історія України
2. Історія України
Середня освіта.
(ДПА)
Музичне мистецтво. 3. Математика
Психологія
або іноземна мова, або
3. Іноземна мова
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
Музичне мистецтво.
Народні
інструменти
Музичне мистецтво.
1. Українська мова і 1. Українська мова
Оркестрові духові
література
(ДПА)
та ударні
інструменти
Музичне мистецтво.
Хорове

Вага
предметів
сертифікат
у ЗНО
(К1, К2,
К3)

Вага
атестату
про
повну
загальну
середню
освіту
(К4)

Вага бала за
особливі успіхи
(успішне
закінчення
підготовчих
курсів
Рівненського
державного
гуманітарного
університету)
(К5)

0,30

100

0,30

100
0,1

0,00

0,30

0,25

Мінімальна
кількість
балів для
допуску до
участі в
конкурсі

100

0,1

0,00

100
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014.03

032

052

Середня освіта
(Історія)

Історія та
археологія

Політологія

диригування
Музичне мистецтво.
Музичний фольклор
Музичне мистецтво. 2. Історія України, або
Історія України
Музичне мистецтво математика,
або 2.
(ДПА)
естради
іноземна мова
Музичне мистецтво.
Естрадний спів
Музичне мистецтво.
Комп’ютерна
електронна музика
Музичне мистецтво.
3. Творчий конкурс
3. Творчий конкурс
Фортепіано
Музичне мистецтво.
Академічний спів
Факультет історії, політології та міжнародних відносин
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
ілітература
2. Історія України
2. Історія України
(ДПА)
Середня освіта.
3. Математика або
Історія
іноземна мова, або
3. Географія
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
ілітература
2. Історія України
2. Історія України
(ДПА)
Історія та
3. Математика або
археологія
іноземна мова, або
3. Географія
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
ілітература
2. Історія України
2. Математика
(ДПА)
Політологія
3. Історія України або
іноземна мова, або
3. Іноземна мова
біологія, або географія,

0,25

100

0,40

100

0,25

100

0,40

100
0,1

0,00

0,25

100

0,25

100

0,40

100
0,1

0,00

0,25

100

0,30

100

0,30
0,30

0,1

0,00

100
100
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291

012

013

014.11

016

Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні студії

Дошкільна
освіта

Початкова освіта

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії
Дошкільна освіта,
психологія
Дошкільна освіта,
початкова освіта
Дошкільна освіта,
спеціальна освіта
(логопедія)
Початкова освіта
Початкова освіта,
психологія
Початкова освіта,
інклюзивна освіта

Середня освіта
(Фізична
культура)

Середня освіта
(Фізична культура)

Спеціальна
освіта
(Логопедія)

Спеціальна освіта.
Логопедія

або фізика, або хімія
1. Українська мова і
1. Українська мова
(ДПА)
література
2. Іноземна мова
2. Іноземна мова
3. Історія України або
математика, або
3. Історія України
(ДПА)
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
Педагогічний факультет
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
ілітература
2. Історія України
2. Історія України
(ДПА)
3. Математика або
іноземна мова, або
3. Математика
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1. Українська мова і
1. Українська мова
(ДПА)
література
2. Історія України
2. Математика
(ДПА)
3. Історія України, або
іноземна мова, або
3. Математика
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
2. Історія України
2. Біологія
(ДПА)
3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
3. Біологія
географія, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
ілітература
2. Історія України
2. Біологія
(ДПА)

0,35
0,30
0,1

0,00

0,25

0,40

Конкурсний
бал

140

100

0,25

100
0,1

0,00

0,25

100

0,40

100

0,25

100
0,05

0,00

0,30

100

0,40

100

0,25

100
0,1

0,00

0,25

100

0,40

100
0,1

0,25

0,00
100
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017

014.05

014.07

014.15

053

Фізична
культура і спорт

Середня освіта
(Біологія та
здоров’я
людини)

Середня освіта
(Географія)

Середня освіта
(Природничі
науки)

Психологія

Фізична культура і
спорт

Середня освіта
(Біологія та
здоров’я людини)

Середня освіта
(Географія)

Середня освіта
(Природничі науки)

Психологія
Практична

3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
географія, або фізика,
або хімія
1. Українська мова

3. Біологія

1. Українська мова
(ДПА)
2. Історія України
2. Біологія
(ДПА)
3. Творчий конкурс
3. Творчий конкурс
Психолого-природничий факультет
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
2. Біологія
2. Біологія
3. Історія України, або
математика, або
3. Історія України
іноземна мова, або
(ДПА)
географія, або фізика,
або хімія
1. Українська мова і
1. Українська мова
(ДПА)
література
2. Географія
2. Географія
3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
3. Історія України
(ДПА)
географія, або фізика,
або хімія
1 Українська мова
2. Біологія
3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
географія, або фізика,
або хімія
1. Українська мова і
література
2. Математика

1. Українська мова
(ДПА)
2. Біологія

0,25

0,40

100
0,1

0,00

100

0,25
0,25

100
100

0,30
0,30

100
100
0,1

0,00

0,30

100

0,30

100

0,30

100
0,1

0,00

0,30

100

0,30
0,30

100
100
0,1

3. Історія України
(ДПА)

0,30

1. Українська мова
(ДПА)
2. Біологія

0,30
0,30

0,00
100

0,1

0,00

100
100
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психологія

091

Біологія

Біологія

Екологія

101

231

Екологія

Соціальна
робота

227

Фізична терапія,
ерготерапія

029

Інформаційна,

Екологія .Прикордонний екологічний
контроль
Екологія. Екологія
садово-паркового
господарства та
ландшафтна
архітектура

3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
географія, або фізика,
або хімія
1 Українська мова
2. Біологія
3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
географія, або фізика,
або хімія
1 Українська мова
2. Біологія
3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
географія, або фізика,
або хімія

3. Історія України
(ДПА)

0,30

100

1. Українська мова
(ДПА)
2. Біологія

0,30
0,30

100
100
0,1

0,00

3. Історія України
(ДПА)

0,30

100

1. Українська мова
(ДПА)
2. Біологія

0,30
0,30

100
100

3. Історія України
(ДПА)

0,1

0,00

0,30

1 Українська мова і
1. Українська мова
0,30
(ДПА)
література
2. Історія України
0,30
2. Історія України
(ДПА)
Соціальна робота
0,1
3. Математика або
іноземна мова, або
0,30
3. Іноземна мова
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1. Українська мова
1. Українська мова
0,30
(ДПА)
0,30
2. Математика або хімія 2. Біологія або хімія
Фізична терапія
0,1
3.
Історія
України
0,30
3. Фізика або біологія
(ДПА)
Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики
Книгознавство,
1. Українська мова і
0,30
1. Українська мова
0,1

100

100
100
0,00
100

0,00

100
100
100

0,00

100
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бібліотечна та
архівна справа

бібліотекознавство і
бібліографія

література
2. Історія України

Документознавство
та інформаційна
діяльність

3. Математика або
іноземна мова, або
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1. Українська мова і
література
2. Математика
3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
географія, або фізика,
або хімія
1. Українська мова і
література
2. Математика
3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
географія, або фізика,
або хімія
1. Українська мова і
література
2. Математика
3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
географія, або фізика,
або хімія
1. Українська мова і
література
2. Математика
3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
географія, або фізика,
або хімія

Економічна
кібернетика
051

Економіка

Цифрова економіка
Міжнародна
економіка

073

075

281

Менеджмент

Маркетинг

Публічне
управління та
адміністрування

Менеджмент

Маркетинг

Публічне
управління та
адміністрування

(ДПА)
2. Історія України
(ДПА)

0,30

100

3. Іноземна мова

0,30

100

0,40

100

0,20

100

1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика
3. Історія України
(ДПА)

1. Українська мова
(ДПА)
2. Іноземна мова

0,1

0,00

0,30

100

0,30

100

0,30

100
0,1

0,00

3. Історія України
(ДПА)

0,30

100

1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика

0,30

100

0,30

100
0,1

3. Історія України
(ДПА)

0,30

1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика

0,30

3. Історія України
(ДПА)

0,00
100

0,30
0,1
0,30

0,00

Конкурсний
бал

140
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014.10

014.08

015.16

104

Середня освіта
(Трудове
навчання та
технології)

Середня освіта
(Фізика)

Професійна
освіта (Сфера
обслуговування)

Фізика та
астрономія

014.021 Середня освіта
(Англійська мова
і література)
Середня освіта
014.022 (Німецька мова і
література)
014.023

Середня освіта
(Трудове навчання
та технології)

Середня освіта
(Фізика)

Професійна освіта
(Сфера
обслуговування
(Готельноресторанна справа))

Фізика та
астрономія

Середня освіта.
Англійська мова і
література, друга
іноземна мова
Середня освіта.
Англійська мова і
література,
психологія
Середня освіта.
Німецька мова і

1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України, або
іноземна мова, або
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України, або
іноземна мова, або
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1. Українська мова

1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика

100
100
0,1

0,00

3. Історія України
(ДПА)

0,25

100

1. Українська мова
(ДПА)
2. Фізика

0,30
0,35

100
100
0,1

0,00

3. Історія України
(ДПА)

0,25

100

1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика

0,30
0,35

100
100

2. Математика
3. Історія України, або
іноземна мова, або
3. Історія України
біологія, або географія, (ДПА)
або фізика, або хімія
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика
2. Фізика
3. Історія України, або
іноземна мова, або
3. Історія України
біологія, або географія, (ДПА)
або фізика, або хімія
Філологічний факультет
1. Українська мова і
1. Українська мова
(ДПА)
література
2. Іноземна мова
2. Іноземна мова
3. Історія України, або
математика, або
біологія, або географія,
або фізика, або хімія

0,30
0,35

3. Історія України
(ДПА)

0,1

0,00

0,25

100

0,30
0,35

100
100
0,1

0,00

0,25

100

0,25

100

0,40

100
0,1

0,25

0,00
100
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Середня освіта
література, друга
(Французька мова іноземна мова
і література)
Середня освіта.
Французька мова і
література, друга
іноземна мова
Переклад (англійська
Філологія
німецька мови)
(Германські мови та
Переклад (англійська
та літератури
та французька мови)
035.041 (переклад
включно), перша Переклад
(англійська та
– англійська)
польська мови)
Філологія
(Германські і
мови та
Переклад (німецька
035.043 літератури
та англійська мови)
(переклад
включно), перша
– німецька)
Філологія
(Романські мови та Переклад
(французька та
035.055 літератури
(переклад
англійська мови)
включно), перша –
французька)
Середня освіта.
Українська мова і
література
Середня освіта.
Середня освіта
Українська мова і
014.01 (Українська мова література,
і література)
психологія
Середня освіта.
Українська мова і
література,
англійська мова
035.01 Філологія
Українська мова та

1 Українська мова і
література
2. Іноземна мова
3. Історія України, або
математика, або
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1 Українська мова і
література
2. Іноземна мова
3. Історія України, або
математика, або
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1 Українська мова і
література
2. Іноземна мова
3. Історія України, або
математика, або
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1. Українська мова і
література
2. Історія України

1. Українська мова
(ДПА)
2. Іноземна мова

0,25
0,40

100
100
0,1

0,00

3. Історія України
(ДПА)

0,25

100

1. Українська мова
(ДПА)
2. Іноземна мова

0,25
0,40

100
100
0,1

0,00

3. Історія України
(ДПА)

0,25

100

1. Українська мова
(ДПА)
2. Іноземна мова

0,25
0,40

100
100

3. Історія України
(ДПА)
1. Українська мова
(ДПА)
2. Історія України
(ДПА)

0,1

0,00

0,25

100

0,40

100

0,25

100
0,1

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

3. Іноземна мова

0,25

1. Українська мова і

1. Українська мова

0,40

0,00
100

0,1

0,00

100
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(Українська мова
та література)

014.04

014.09

015.39

113

Середня освіта
(Математика)

Середня освіта
(Інформатика)

Професійна
освіта (Цифрові
технології)

Прикладна
математика

література, польська
мова

Середня освіта
(Математика)

Середня освіта
(Інформатика)

Професійна освіта
(Цифрові
технології)

Прикладна
математика

література

(ДПА)
2. Історія України
(ДПА)

2. Іноземна мова
3. Історія України, або
математика, або
біологія, або географія, 3. Іноземна мова
або фізика, або хімія
Факультет математики та інформатики
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика
2. Математика
3. Історія України, або
математика, або
3. Історія України
іноземна мова, або
(ДПА)
географія, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика
2. Математика
3. Історія України, або
математика, або
3. Історія України
іноземна мова, або
(ДПА)
географія, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика
2. Математика
3. Історія України, або
математика, або
3. Історія України
іноземна мова, або
(ДПА)
географія, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика
2. Математика
3. Історія України, або
математика, або
3. Історія України
(ДПА)
іноземна мова, або
географія, або фізика,

0,25

100

0,25

100

0,30
0,35

100
100
0,05

0,00

0,30

100

0,30
0,35

100
100
0,05

0,00

0,30

100

0,30
0,35

100
100
0,05

0,00

0,30

100

0,30
0,35

100
100
0,05

0,25

0,00
100
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121

122

023

024

026

027

Інженерія
програмного
забезпечення

Комп’ютерні
науки

Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація
Хореографія

Сценічне
мистецтво

Музеєзнавство,
пам’яткознавство

Інженерія
програмного
забезпечення

Комп’ютерні науки

Образотворче та
декоративне
мистецтво

Хореографія
Сценічне
мистецтво. Актор
Сценічне
мистецтво. Режисер
Музеєзнавство,
пам’яткознавство

або хімія
1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України, або
математика, або
іноземна мова, або
географія, або фізика,
або хімія
1. Українська мова

1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика

0,30
0,35

100
100
0,05

3. Історія України
(ДПА)

0,30

100

1. Українська мова
(ДПА)
2. Математика

0,30
0,35

100
100

2. Математика
3. Історія України, або
математика, або
3. Історія України
іноземна мова, або
(ДПА)
географія, або фізика,
або хімія
Художньо-педагогічний факультет
1. Українська мова і
1. Українська мова
(ДПА)
література
2. Історія України або
2. Історія України
(ДПА)
хімія
3. Творчий конкурс
3. Творчий конкурс
1. Українська мова і
1. Українська мова
(ДПА)
література
2. Історія України або
2. Історія України
біологія
(ДПА)
3. Творчий конкурс
3. Творчий конкурс
1. Українська мова і
1. Українська мова
(ДПА)
література
2. Історія України або
2. Історія України
іноземна
(ДПА)
3. Творчий конкурс
3. Творчий конкурс
1. Українська мова і
1. Українська мова
(ДПА)
література
2. Історія України
2. Історія України
(ДПА)
3. Математика або
3. Географія
іноземна мова, або

0,05

0,00

0,30

100

0,25

100

0,25

0,1

0,00

100

0,40

100

0,25

100

0,25
0,40

0,1

0,00

0,25
0,25
0,40

100
0,1

0,00

0,25
0,40
0,25

100
100

100
100
100

0,1

0,00

100
100
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028

034

Менеджмент
соціокультурної діяльності

Культурологія

Менеджмент
соціокультурної
діяльності

Культурологія

біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1. Українська мова і
література
2. Математика
3. Історія України, або
іноземна мова, або
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
1. Українська мова і
література
2. Історія України
3. Математика, або
іноземна мова, або
біологія, або географія,
або фізика, або хімія

1. Українська мова
(ДПА)
2. Історія України
(ДПА)
3. Географія
1. Українська мова
(ДПА)
2. Історія України
(ДПА)
3. Географія

0,25

100

0,40

100
0,1

0,00

0,25

100

0,25

100

0,40

100
0,1

0,25

0,00
100

