
Додаток 1 

до Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів 

України в 2017 році (пункт 3 

розділу І) 

 

 

ВИМОГИ 

до Правил прийому до вищих навчальних закладів 

 

1. Правила прийому до вищого навчального закладу в 2017 році 

розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються 

вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу до 1 грудня 2016 

року, розміщуються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу і 

вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного 

року. 

 

Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури 

затверджують вчені ради вищих навчальних закладів (наукових установ) як 

додаток до правил прийому. Затверджені правила прийому до аспірантури 

(ад’юнктури) та докторантури діють з 1 березня 2017 року до 31 серпня 2018 

року. 

 

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі 

прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов 

або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються 

цими мовами. 

 

Правила прийому повинні містити: 

 

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм 

(акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про 

акредитацію відповідних спеціальностей та напрямів підготовки), а також 

конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на кожний рівень 

вищої освіти; 

 

порядок проведення конкурсного відбору 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 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 вищим навчальним закладом; 

 

умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до 

затвердженого у вищому навчальному закладі порядку; 
 

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 проходження медичного огляду вступників до вищих 

навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які 

потребують обов'язкового професійного медичного відбору; 

 

порядок оцінки рівня фізичної підготовки, вимогу проходження 

психологічного обстеження та медичного огляду (у разі потреби); 

 

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цими 

Умовами; 

 

наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним 

замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників; 

 

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала; 

 

квоти для прийому за державним замовленням окремих категорій 

вступників відповідно до законодавства; 

 

перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами. 

 

3. Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) визначають:  

 

процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до 

аспірантури (ад’юнктури) та докторантури вищого навчального закладу 

(наукової установи); 

 



зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору 

вступників до аспірантури (ад’юнктури) за кожною спеціальністю або 

відповідною галуззю знань. 

 

4. Правила прийому повинні визначати 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 одного року, потім знищуються, про що 

складається акт. 

 

5. Вищий навчальний заклад може встановлювати пріоритетність для 

вступу на базі отриманого раніше здобутого освітнього ступеня або освітньо-

кваліфікаційного рівня, про що зазначається у правилах прийому до вищого 

навчального закладу. 

 

6. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, 

поданими вступниками.  
 


