Строки прийому заяв та документів на навчання
без відриву від виробництва (форми навчання: вечірня, заочна, екстернат) визначаються правилами
прийому до вищого навчального закладу і становлять не більше 30 днів. Зарахування проводиться не
пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться
конкурсний відбір.

Для вступу до вищого навчального
закладу у 2013 році вступник повинен
мати такі документи:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього (атестат);
сертифікат або сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання;
медичну довідку за формою № 086-о (або її російська версія 086-у);
документ, що посвідчує особу та громадянство
(паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон) або інший документ, що засвідчує особу та громадянство;
свідоцтво про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта);
військовий квиток або посвідчення про приписку ;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4
см.
З непрофільних предметів потрібно отримати не

Які бали потрібні для вступу?
менше 124 балів, однак ВНЗ мають право прийняти
документи з нижчим балом – за умови, якщо з профільного предмету у випускника не менше, ніж 170
балів. Абітурієнти повинні подати до приймальних
комісій по три сертифікати ЗНО (якщо це ВНЗ 3-4
рівня акредитації) або по два (для 1-2 рівня акреди-

Також два сертифікати можна подавати до вишів на спеціальності, для яких встановлюються
творчі конкурси (журналістика, дизайн тощо). Як і
в попередні роки, при вступі враховуватиметься
середній бал атестата – його переводитимуть із 12бальної у 200-бальну шкалу. Таблиця переводу балів є в додатках до Умов прийому. При вступі можна використовувати сертифікати ЗНО всіх попередніх років, починаючи з 2008 року.

Головне управління юстиції в
Івано-Франківській області

Як заповнити електронну заяву?
Вступники зможуть подати заяви і документи
як у паперовому, так і в електронному вигляді.
Міносвіти затвердило окремий «Порядок подання
та розгляду заяв в електронній формі на участь у
конкурсному відборі до вищих навчальних закладів». Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою:
http://ez.osvitavsim.org.ua (до початку вступної
кампанії, посилання недоступне). Під час реєстрації вступник вносить такі дані: – адресу електронної пошти, до якої має доступ; – номер, пін-код та
рік отримання сертифіката ЗНО; – серію та номер
атестата про повну загальну середню освіту. Подані вступником дані перевіряються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, і вступник
отримує логін та пароль для доступу до особистого
електронного кабінету. Там він повинен обрати
ВНЗ і напрям (спеціальність), додати дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів
(домашній та/або мобільний), номер та дату видачі
медичної довідки за формою № 086-о, середній бал
атестату. Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших
власних сертифікатів ЗНО. Тут же він має слідкувати за проходженням своєї заяви – аж до зарахування
до
ВНЗ.
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Міносвіти і науки України відкоригувало
Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджені наказом
МОН молоді та спорту від 05.11.12 р. № 1244.

Організація прийому до вищих навчальних закладів
Організацію прийому вступників до вищого
навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника
вищого навчального закладу,
який є її головою.
Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму
(спеціальності).
Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її
засіданнях.
Прийом до вищих навчальних закладів на всі
освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за
конкурсом незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування
навчання.

Правила прийому до вищого навчального закладу
Правила прийому до вищого навчального
закладу розробляються відповідно до законодавства України .
Правила прийому до вищого навчального
закладу оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому до вищого навчального
закладу залежно від статусу, типу та підпорядкування повинні містити:
порядок і строки прийому заяв і документів
від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах;
перелік конкурсних предметів із зазначенням
профільних, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання
для вступу на основі повної загальної середньої
освіти;
перелік конкурсних предметів із зазначенням
профільних, з яких проводяться вступні випробування для прийому на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
на основі базової загальної середньої освіти;
порядок проведення конкурсного відбору та
перелік додаткових показників для вступу на
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста (магістра);
порядок проходження медичного огляду вступників до вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного
відбору, або проходження зазначеного огляду в
інших медичних установах;
порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичного огляду військово-лікарською комісією
вступників до вищих військових навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського,
сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом, а
також вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, а також органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, правоохрон-

них органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту;
порядок та форми проведення творчих конкурсів для вступу на навчання до вищих навчальних
закладів, що здійснюють підготовку за напрямами
підготовки галузей знань, що визначені у додатках 1 та 2 до цих Умов;
значення мінімальної кількості балів з кожного
предмета у сертифікаті зовнішнього незалежного
оцінювання , з якими вступник може бути допущений до участі в конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, але не нижче 124 балів з
непрофільних та профільних предметів.

Строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування
на навчання
Прийом заяв та документів від вступників на
навчання на основі базової або повної загальної
середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 01 липня.
Прийом документів від вступників на денну
форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується 31 липня.
Вступні екзамени проводяться з 21 до 31 липня
включно.
Творчі конкурси проводяться у декілька сесій з
11 до 31 липня включно.
Рейтинговий список вступників, які вступають
на основі повної та базової загальної середньої
освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12 години 01
серпня.
Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:
за державним замовленням - 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб за умови
виконання державного замовлення відповідного
напряму (спеціальності) – не пізніше 25 серпня.

