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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Вінни

кої ілії Приватного ви ого нав ал ного заклад

Київс кий інстит т бізнес та те нологій товариство з обмежено
відповідал ніст
ро і
НОВА РЕДАКЦІЯ
I Зага

і

Провадженн освітн ої ді л ності в Вінни кій
Київс кий інстит т бізнес та те нологій далі
Міністерства освіти і на ки сері АЕ
від

же
ілії Приватного ви ого нав ал ного заклад
Інстит т здійсн т с відповідно до лі ензії
рок

Правила прийом розроблені Приймал но комісі Київс кого інстит т бізнес та те нологій
далі Приймал на комісі відповідно до Умов прийом дл здоб тт ви ої освіти в
ро і далі
Умов прийом затверджени наказом Міністерства освіти і на ки України від
та заре стровани
Міністерстві сти ії України
гр дн
р за
зі змінами
затвердженими наказом Міністерства освіти і на ки України від
р
заре строваними в Міністерстві сти ії України травн
рок за
415/34698.
Прийом до Інстит т здійсн т с на конк рсній основі
Організа і прийом вст пників до Інстит т здійсн
приймал на комісі склад кої
затвердж т с наказом директора Вінни кої ілії
кий її голово Приймал на комісі ді
згідно з положенн м про приймал н комісі
Інстит т
затвердженим в ено
радо
Інстит т відповідно до Положенн про приймал н комісі Інстит т , затвердженого наказом
Міністерства освіти і на ки України від жовтн
рок
заре строваного в Міністерстві
сти ії України
листопада
рок за
Положенн про приймал н комісі
Інстит т оприл дн т с на о і ійном вебсайті Інстит т
Директор Вінни кої ілії забезпе
дотриманн законодавства України
том ислі Умов
прийом Правил прийом а також відкритіст та прозоріст роботи приймал ної комісії
Рі енн приймал ної комісії прийн те в межа її повноважен
підставо дл
відповідного наказ ректором Інстит т та або виконанн про ед р вст пної кампанії

виданн

Усі питанн пов зані з прийомом до Інстит т вирі
приймал на комісі на свої засіданн
Рі енн приймал ної комісії оприл дн т с на о і ійном вебсайті Інстит т в ден прийн тт
або не пізні е наст пного дн післ прийн тт відповідного рі енн
5.

У и Умова терміни вжито в таки зна енн
вст пне випроб ванн - о ін ванн підготовленості вст пника до здоб тт ви ої освіти о
проводит с
ормі зовні н ого незалежного о ін ванн вст пного іспит співбесіди з
конк рсного предмета предметів
а ового випроб ванн диного вст пного іспит диного
а ового вст пного випроб ванн
вст пний іспит - орма вст пного випроб ванн
ка передба а о ін ванн знан
мін та
нави ок вст пника з конк рсного предмета рез л тати кого зара ов т с до конк рсного
бала вст пника або за рез л татами кого вст пник доп ска т с до асті в конк рсном
відборі и до ін и вст пни випроб ван
вст пник - особа ка подала за в и про доп ск до асті в конк рсном відборі на одн
декіл ка конк рсни пропози ій
конк рсна пропози і - пропози і заклад ви ої освіти відокремленого стр кт рного
підрозділ заклад ви ої освіти стр кт рного підрозділ заклад ви ої освіти кий
зна одит с в ін ом населеном п нкті аніж міс езна одженн заклад ви ої освіти одо
кіл кості міс дл прийом вст пників на певний рівен ви ої освіти освітн програм
орм
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здоб тт освіти к рс перелік конк рсни предметів строк нав анн на основі здоб того
освітн ого рівн або ст пен освітн о-квалі іка ійного рівн ;
конк рсний бал - комплексна о інка дос гнен вст пника ка обра ов т с за рез л татами
вст пни випроб ван та ін ими показниками з то ніст до
відповідно до Умов та Правил
прийом
конк рсний відбір - про ед ра відбор вст пників на конк рсні пропози ії на основі конк рсни
балів та в разі ї використанн пріоритетностей за в вст пників дл здоб тт ви ої освіти на
конк рсній основі
конк рсний предмет - нав ал ний предмет дис ипліна рівен нав ал ни дос гнен з кого
кої вра ов т с під ас проведенн конк рсного відбор на нав анн до заклад ви ої
освіти
неб джетна конк рсна пропози і - конк рсна пропози і на к не нада т с міс дл
нав анн за ко ти державного або міс евого б джет
рейтинговий список вст пників - список вст пників за ерговіст зара ванн на нав анн на
конк рсн пропози і
о орм т с відповідно до Умов та Правил прийом
співбесіда - орма вст пного випроб ванн
ка передба а о ін ванн підготовленості
о ін ванн знан
мін та нави ок вст пника з конк рсного предмета ів і мотивованості
вст пника за рез л татами кої прийма т с протокол не рі енн
одо наданн вст пник
рекоменда ії до зара ванн
те ні на помилка - помилка доп ена повноважено особо приймал ної комісії з питан
прийн тт та розгл д за в під ас внесенн відомостей про вст пника або за ви до Єдиної
державної електронної бази з питан освіти далі - ЄДЕБО
о підтвердж т с актом про
доп ен те ні н помилк
а ове випроб ванн - орма вст пного випроб ванн дл вст п на основі здоб того або
такого
о здоб ва т с ст пен або освітн о-квалі іка ійного рівн ви ої освіти ка
передба а перевірк здатності до опан ванн освітн ої програми певного рівн ви ої освіти
на основі здоб ти рані е компетентностей
Термін ва ер вжито зна енні наведеном в Законі України Про зайн тіст населенн
Ін і терміни вжито зна енн

наведени

Законі України Про ви

II. П ий м на нав анн дл зд б

ви

освіт

в и

1. Дл здоб тт ви ої освіти прийма т с
особи кі здоб ли повн загал н середн освіт або освітн о-квалі іка ійний рівен молод ого
спе іаліста - дл здоб тт ст пен бакалавра
Дл здоб тт ст пен ви ої освіти за ін о спе іал ніст також прийма т с особи кі здоб ли
рані е такий самий або ви ий ст пін рівен ви ої освіти або здоб ва т його не мен е одного
рок та викон т
повном обс зі індивід ал ний нав ал ний план Умово зара ванн
здоб ва а ви ої освіти дл одно асного нав анн за ін о спе іал ніст в том самом або в
ін ом закладі ви ої освіти
виконанн вимог аналогі ни переведенн на спе іал ніст
відповідно до законодавства
2. Вст пники прийма т с на нав анн на пер ий к рс Особам кі здоб ли освітн о-квалі іка ійний
рівен молод ого спе іаліста заклад ви ої освіти може перезара вати кредити ЄКТС
максимал ний обс г ки визна ено стандартом ви ої освіти за відс тності стандарт - не біл е
кредитів ЄКТС Такі особи мож т прийматис на др гий стар і к рс и Дл здоб тт ст пен
бакалавра за ін о спе іал ніст особи мож т прийматис на стар і к рси
том ислі зі
скоро еним строком нав анн
Здоб ва і ви ої освіти освітн о-квалі іка ійного рівн спе іаліста на основі ст пен бакалавра або
рані е здоб того ст пен ви ої освіти кі б ли відра овані або перервали нав анн
зв зк з
академі но відп стко ма т право б ти поновленими дл завер енн нав анн за им самим
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освітн о-квалі іка ійним рівнем за індивід ал ним нав ал ним планом за ті
само або
споріднено в межа гал зі знан спе іал ніст
том самом або в ін ом закладі ви ої освіти
3. Прийом на нав анн проводит с за спе іал ност ми спе іаліза і ми відповідно до Перелік
гал зей знан і спе іал ностей за кими здійсн т с підготовка здоб ва ів ви ої освіти,
затвердженого постаново Кабінет Міністрів України від квітн
рок
Прийом вст пників на нав анн проводит с на конк рсні пропози ії кі самостійно орм
ви ої освіти
Назви конк рсни пропози ій орм
д бл ватис ін ими мовами

заклад

т с без позна ок та скоро ен державно мово і мож т

4. Особливості прийом на нав анн до закладів ви ої освіти осіб кі прожива т на тим асово
ок пованій території або переселилис з неї післ
сі н
рок визна а т с наказом
.
5. Особливості прийом до закладів ви ої освіти осіб міс ем проживанн
ки
територі
проведенн антитерористи ної опера ії на період її проведенн територі здійсненн за одів із
забезпе енн на іонал ної безпеки і оборони відсі і і стрим ванн збройної агресії Російс кої
Федера ії Доне кій та Л ганс кій област на період ї здійсненн територі населени п нктів
на лінії зіткненн або кі переселилис з неї післ
сі н
рок визна а т с наказом
.

III. Дже ела

нан

ванн зд б

ви

в и

1. Фінанс ванн підготовки здоб ва ів ви ої освіти здійсн т с
за ва ерами
за ко ти ізи ни та або риди ни осіб на мова договор зокрема за ко ти грантів кі
отримав заклад ви ої освіти на проведенн на кови досліджен за кими передба а т с
підготовка здоб ва ів ви ої освіти ст пен доктора ілосо ії або доктора на к
2. Особи кі вст па т дл здоб тт ст пен бакалавра на основі освітн о-квалі іка ійного рівн
молод ого спе іаліста мож т зара ов ватис за ко ти ізи ни та або риди ни осіб на др гий
и стар і к рси з нормативним строком нав анн на вакантні лі ензійні міс
3. Інозем і та особи без громад нства том ислі закордонні країн і кі постійно прожива т в
Україні особи ки визнано біжен ми та особи кі потреб т додаткового за ист ма т право
на здоб тт ви ої освіти нарівні з громад нами України
4. Особи кі нав а т с заклада ви ої освіти ма т право на нав анн одно асно за декіл кома
освітніми програмами а також декіл ко заклада ви ої освіти

IV. Об ги
зам вленн

ий м

а б

1. Інстит т не здійсн
прийом на нав анн
державним та регіонал ним замовленн м .

V. С
в дб

ги де жавн г ( ег нал н г )
за ко ти державного або міс евого б джет

ки
ий м за в а д к мен в, к нк
а за а ванн на нав анн

за

н г

1. Гра ік роботи приймал ної комісії
Ден тижн
Понеділок - П тни
С бота
Неділ
Всі дн тижн без обідн ої перерви

Години
9.00-18.00
10.00-14.00
Ви ідний
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2. Дл вст п на пер ий к рс дл здоб тт ст пен ба а ав а:
Вст пники на основі повної загал ної середн ої освіти
Денна орма нав анн
Зао на орма нав анн

Етапи вст пної кампанії
Ре стра і електронни кабінетів
вст пників завантаженн додатків до
док ментів про повн загал н середн
освіт
Завер енн про одженн меди ни
огл дів
По аток прийом за в та док ментів
Закін енн прийом за в та док ментів від
осіб кі вст па т на основі співбесіди
вст пни іспитів
Закін енн прийом за в та док ментів від
осіб кі вст па т тіл ки за рез л татами
ЗНО
Строки проведенн співбесід
Строки проведенн вст пни іспитів

01.08.20- 30.08.20

01.08.2030.08.20

01.08.2030.08.20

09.08.20

12.08.20

01.10.20

13.08.20

13.08.20
о 18.00
годині
16.08.20

02.10.20

о

годині

о

год

8.20

16-18.08.20
16-18.08.20

Термін оприл дненн рейтингового списк

не пізні е 27.08.20

Термін виконанн вимог до зара ванн

не пізні е 7.09.20

Терміни зара ванн вст пників

не пізні е 8.09.20

ві ОКР

д

Етапи вст пної кампанії

г

е іа і а д

зд б

е

16.10.20
19-22.10.20
19-22.10.20
23.10.20
28.10.20
не пізні е
30.10.20
-

ба а ав а:

Вст пники
на основі освітн о-квалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста
Денна орма нав анн

Меди ні огл ди
По аток прийом за в та
док ментів
Закін енн прийом за в та
док ментів
Строки проведенн а ови
випроб ван
Термін оприл дненн
рейтингового списк
Термін виконанн вимог до
зара ванн
Терміни зара ванн
вст пників

год
22.08.20

16-18.08.20
16-18.08.20
не пізні е
27.08.20
не пізні е
07.09.20
не пізні е
08.09.20
-

до

Додаткове зара ванн

3. Дл вст п на

о

8.20

16.10.20

до

Зао на орма нав анн

.20

до

13.08.20
о

годині

8.20

о

25-29.08.20

8.20

13.08.20

02.10.20

годині
22.08.20

16.10.20

25-29.08.20

не пізні е 31.08.20
не пізні е 7.09.20
не пізні е 8.09.20

до 01.10.20

не пізні е
31.08.20
не пізні е
07.09.20
не пізні е
08.09.20

19-22.10.20
не пізні е 23.10.20
не пізні е 8.10.20
не пізні е 30.10.20

4. Строки прийом за в та док ментів конк рсного відбор та зара ванн на нав анн на ОКР
ба а ав :

Етапи вст пної кампанії
Завер енн про одженн меди ни
огл дів
По аток прийом за в та док ментів

Вст пники на основі диплома бакалавра спе іаліста магістра вст пники
на основі повної загал ної середн ої освіти кі не мен е одного рок
здоб ва т ст пін бакалавра та викон т повном обс зі нав ал ний
план при вст пі на ін спе іал ніст

Денна орма нав анн

Зао на орма нав анн

22.07.20

01.10.20

10.07.20

02.10.20
5

Закін енн прийом за в та док ментів
Строки проведенн а ови випроб ван
Термін оприл дненн рейтингового списк
Термін виконанн вимог до зара ванн
Терміни зара ванн вст пників

VI. П
к нк

о

годині
23-30.07.20
не пізні е 31.07.20
не пізні е
не пізні е

16.10.20
19-22.10.20
23.10.20
28.10.20
30.10.20

д к
ий м за в а д к мен в дл
н м в дб
д Ін и

а

1. Вст пники на основі повної загал ної середн ої освіти пода т за ви
тіл ки в електронній ормі крім визна ени
ом п нкті випадків
тіл ки паперовій ормі
дл реаліза ії права на вст п за іспитами разі відс тності вст пника о а б одного із серти ікатів
ЗНО
років з англійс кої ран з кої німе кої іспанс кої мов
років з ін и
предметів співбесідо відповідно до Правил прийом ;
за на вності розбіжностей в дани вст пника в ЄДЕБО прізви е ім по бат кові дата народженн
стат громад нство то о і відповідном док менті про здоб тт повної загал ної середн ої
освіти та серти ікаті зовні н ого незалежного о ін ванн
разі поданн іноземного док мента про освіт
разі поданн док мента про повн загал н середн освіт виданого до запровадженн
отополімерни те нологій ї виготовленн
разі поданн за ви післ завер енн строків роботи електронни кабінетів
разі поданн док ментів інозем ми та особами без громад нства
дл реаліза ії права на нара ванн додаткови балів передба ени абза ом вос мим підп нкт
п нкт розділ VII Умов прийом ;
разі неможливості заре стр вати електронний кабінет або подати за в в електронній ормі з
ін и при ин о підтверджено довідко приймал ної комісії заклад ви ої освіти
Вст пники зазна ені в абза і етвертом
ого п нкт мож т подавати за ви в електронній ормі
з подал им поданн м док ментів о підтвердж т право на вст п за співбесідо
кі ма т
б ти подані в строки прийом за в відповідно до Умов
Дл реаліза ії права на вст п за рез л татами вст пни іспитів з конк рсни предметів закладі
ви ої освіти, пер о ергового зара ванн
разі поданн док ментів інозем ми та особами без
громад нства кі постійно прожива т в Україні вст пники одно асно з поданн м за ви в
електронній ормі пода т копії сканкопії підтвердни док ментів
Поданн за в на конк рсні пропози ії дл
асті в конк рсі на міс за ко ти ізи ни та або
риди ни осіб не обмеж т с
2. Ін і категорії вст пників крім зазна ени
п нкта
ого розділ пода т за ви тіл ки в
паперовій ормі
3. За ва в електронній ормі пода т с вст пником л ом заповненн електронної орми в режимі
онлайн та розгл да т с приймал но комісі
заклад ви ої освіти пор дк визна еном
законодавством
Заклади ви ої освіти створ т конс л та ійні ентри при приймал ни комісі дл наданн
допомоги вст пникам під ас поданн за в в електронній ормі Вст пники мож т зверн тис до
конс л та ійного ентр б д - кого заклад ви ої освіти з мето створенн електронного
кабінет внесенн за в в електронній ормі завантаженн додатка до док мента про освіт на
основі кого відб ва т с вст п довідки про ре стра і міс проживанн за потреби згідно з
додатком
до Правил ре стра ії міс проживанн та Пор дк переда і органами ре стра ії
ін орма ії до Єдиного державного демогра і ного ре стр затверджени постаново Кабінет
Міністрів України від березн
рок
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4. За в в паперовій ормі вст пник пода особисто до приймал ної комісії заклад ви ої освіти
Відомості кожної за ви в паперовом вигл ді ре стр
повноважена особа приймал ної комісії в
ЄДЕБО в ден прийн тт за ви
5. У за ві вст пники вказ т конк рсн пропози і із зазна енн м спе іал ності предметної
спе іал ності спе іаліза ії освітн ої програми та орми здоб тт освіти
Під ас поданн за в на неб джетн конк рсн пропози і вст пники претенд т на аст
конк рсі викл но на міс за ко ти ізи ни та або риди ни осіб і попереджа т с про
неможливіст переведенн в межа вст пної кампанії на міс державного або регіонал ного
замовленн
Як о з об ктивни при ин док мент про здоб тий освітній ст пін освітн о-квалі іка ійний
рівен відс тній може подаватис довідка державного підпри мства Ін орес рс або виписка з
Ре стр док ментів про освіт Єдиної державної бази з питан освіти про його здоб тт
том ислі
без поданн додатка до док мента про здоб тий освітній освітн о-квалі іка ійний рівен
Дл
асті конк рсі дл вст п за різними ормами здоб тт освіти вст пники пода т окремі
за ви
6. Під ас поданн за ви в паперовій ормі вст пник особисто пред вл оригінали
док мента одного з док ментів
о посвід
особ передба еного Законом України Про
Єдиний державний демогра і ний ре стр та док менти
о підтвердж т громад нство
посвід
т особ и її спе іал ний стат с
війс ково-облікового док мента дл війс ковозобов зани
крім випадків передба ени
законодавством
док мента державного зразка про рані е здоб тий освітній ст пін освітн о-квалі іка ійний
рівен на основі кого здійсн т с вст п і додаток до н ого
док ментів кі підтвердж т право вст пника на зара ванн за співбесідо на аст конк рсі
за рез л татами вст пни іспитів на основі повної загал ної середн ої освіти.
Вст пники кі прожива т на тим асово ок пованій території України або переселилис з неї післ
сі н
рок а також вст пники кі прожива т на територі де органи державної влади
тим асово не здійсн т свої повноваженн пода т док менти з ра ванн м особливостей
передба ени наказами
,
відповідно
Як о з об ктивни при ин док мент про здоб тий освітній ст пін освітн о-квалі іка ійний
рівен відс тній може подаватис довідка державного підпри мства Ін орес рс про його
здоб тт
том ислі без поданн додатка до док мента про здоб тий освітній освітн оквалі іка ійний рівен
7. До за ви поданої в паперовій ормі вст пник дода
копі док мента одного з док ментів
о посвід
особ передба еного Законом України Про
Єдиний державний демогра і ний ре стр та док менти
о підтвердж т громад нство
посвід
т особ и її спе іал ний стат с
копі війс ково-облікового док мента - дл війс ковозобов зани крім випадків передба ени
законодавством
копі док мента державного зразка про рані е здоб тий освітній освітн о-квалі іка ійний
рівен на основі кого здійсн т с вст п і копі додатка до н ого
копі серти іката серти ікатів зовні н ого незалежного о ін ванн дл вст пників на основі
повної загал ної середн ої освіти та освітн о-квалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста або
екзамена ійного листка диного а ового вст пного випроб ванн
диного вст пного іспит
визна ени Умовами випадка
отири кол орові отокартки розміром
см
Заклади ви ої освіти свої Правила прийом встановл т перелік док ментів том ислі
додаткови
необ ідни дл вст п
к о е викликано особливост ми вст п на певн
спе іал ніст и конк рсн пропози і
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Заклади освіти мож т передба ити на вебсайті вебсторін і заклад ви ої освіти електронн
ре стра і на аст вст пном іспиті за мови поданн вст пником скановани копій отокопій
док ментів

8.

9.

10.

11.

12.

Вст пники кі про од т вст пні іспити доп ска т с до асті в ни за на вності оригінал
док мента о посвід
особ оригінал док мента о підтвердж право вст пника на аст
вст пном іспиті та екзамена ійного листка з отокартко
Вст пник пода ін і копії док ментів к о е викликано особливими мовами вст п на відповідні
конк рсні пропози ії становлені законодавством строки визна ені дл прийом док ментів
У правила прийом до аспірант ри ад нкт ри та докторант ри заклади ви ої освіти на кові
станови мож т встановити додатковий перелік док ментів обов зкови дл доп ск до
вст пни випроб ван
Копії док ментів о засвід
т підстави дл отриманн спе іал ни мов особо
ка зара ована
на нав анн за ко ти ізи ни та або риди ни осіб дл здоб тт освітн ого ст пен молод ого
бакалавра на основі повної загал ної середн ої освіти на переведенн на вакантні міс
державного замовленн та за ра нок іл ови піл гови державни кредитів вст пник пода
особисто одно асно з виконанн м вимог дл зара ванн на міс за ко ти ізи ни та або
риди ни осіб але не пізні е ніж
серпн Не подані сво асно док менти о засвід
т
підстави дл отриманн спе іал ни
мов на переведенн на вакантні міс
державного
замовленн та за ра нок іл ови піл гови державни кредитів неможливл т ї реаліза і
Усі копії док ментів засвід
за оригіналами приймал на відбіркова комісі заклад ви ої освіти
до кого вони пода т с Копії док мента о посвід
особ війс кового квитка посвід енн про
приписк
не підл га т засвід енн
Копії док ментів без пред вленн оригіналів не
прийма т с
Приймал на комісі здійсн
перевірк середн ого бала док мента про освіт поданого в
паперовій ормі об исл
в разі відс тності затвердж
його своїм рі енн м і вносит
ін орма і про середній бал док мента про освіт до ЄДЕБО У разі поданн вст пником за ви в
електронній ормі приймал на комісі здійсн перевірк середн ого бала док мента про освіт
на підставі його сканованої копії отокопії
Приймал на комісі розгл да за ви та док менти вст пників і прийма рі енн про доп ск до
асті в конк рсном відборі дл вст п на нав анн до заклад ви ої освіти прот гом тр о
робо и днів з дати ре стра ії за ви в ЄДЕБО або отриманн рез л татів вст пни випроб ван але
не пізні е наст пного дн післ завер енн прийом док ментів Оприл дненн пото ни
рейтингови списків вст пників здійсн т с на о і ійном вебсайті заклад ви ої освіти на
підставі дани внесени до ЄДЕБО
Факт ознайомленн вст пника з Правилами прийом на вно лі ензі
і серти ікатом про
акредита і відповідної освітн ої програми спе іал ності а також акт на вності відс тності
підстав дл
асті
конк рсі за рез л татами вст пни іспитів зара ванн за співбесідо
ікс т с в за ві вст пника та підтвердж т с його особистим підписом під ас поданн за ви
паперовій ормі
У разі поданн док ментів на неакредитовані освітні програми спе іал ності акт ознайомленн
вст пника з астино
осто статті Закон України Про ви
освіт
ікс т с в пис мовом
повідомленні одо поін ормованості про відс тніст акредита ії та підтвердж т с його
особистим підписом під ас поданн за ви паперовій ормі
Вст пник ма право до дати закін енн поданн електронни за в скас вати
власном
електронном кабінеті подан ним рані е за в заре строван та доп ен до конк рс заклада
ви ої освіти без права поданн нової за ви з тако ж пріоритетніст
Паперова за ва заре стрована в ЄДЕБО може б ти скасована закладом ви ої освіти на підставі
рі енн приймал ної комісії до дати закін енн прийом док ментів на нав анн дл за в
паперовій ормі за мови доп енн те ні ної помилки під ас внесенн відповідни дани до
ЄДЕБО
о підтвердж т с актом про доп ен те ні н помилк
кий с ормовано і
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роздр ковано з ЄДЕБО Скасована за ва вважа т с неподано а акт такого поданн ан л т с
в ЄДЕБО
Електронна за ва заре стрована в ЄДЕБО може б ти скасована Те ні ним адміністратором ЄДЕБО
на підставі о і ійного рі енн Розпор дника ЄДЕБО не пізні
к за ден до закін енн поданн
електронни за в за мови ви вленн те ні ної помилки під ас внесенн відповідни дани до
ЄДЕБО Скасована за ва вважа т с неподано а акт такого поданн ан л т с в ЄДЕБО
Те ні ний адміністратор засобами мобіл ного зв зк або електронного зв зк повідомл
вст пникові про скас ванн за ви в ден її скас ванн післ ого вст пник може подати нов за в
з тако само пріоритетніст
13. Під ас прийн тт на нав анн осіб кі пода т док мент про здоб тий за кордоном ст пін
рівен
освіти далі - Док мент обов зково
про ед ра визнанн і встановленн
еквівалентності Док мента о здійсн т с відповідно до наказ Міністерства освіти і на ки
України від травн
рок
Де кі питанн визнанн в Україні іноземни док ментів про
освіт заре строваного в Міністерстві сти ії України травн
рок за
14. Під ас прийн тт на нав анн осіб кі пода т док мент про ви
д овн освіт виданий
закладом ви ої д овної освіти обов зковим
поданн Свідо тва про державне визнанн
док мента про ви
д овн освіт або рі енн в еної ради заклад ви ої освіти на кової
станови одо визнанн зазна еного док мента встановленом законодавством пор дк
15. Під ас поданн за в та док ментів дл здоб тт ст пен бакалавра на основі освітн оквалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста мож т прийматис к док менти про освітн оквалі іка ійний рівен молод ого спе іаліста о виготовлені відповідно до постанови Кабінет
Міністрів України від березн
рок
Про док менти про ви освіт на кові ст пені
державного зразка так і док менти про освітн о-квалі іка ійний рівен молод ого спе іаліста
о виготовлені згідно з постаново від
липн
рок
Про док менти про загал н
середн та про есійно-те ні н освіт державного зразка і додатки до ни

VII. К нк

ний в дб , й г

ган за

а

веденн

1. Конк рсний відбір дл здоб тт ст пенів ви ої освіти здійсн т с за рез л татами вст пни
випроб ван
дл вст п на пер ий к рс на нав анн дл здоб тт ст пен бакалавра на основі повної загал ної
середн ої освіти ормі зовні н ого незалежного о ін ванн вст пни іспитів або співбесіди в
передба ени Правилами У
ро і прийма т с серти ікати зовні н ого незалежного
о ін ванн
та
років крім о інок з англійс кої ран з кої німе кої та
іспанс кої мов Як о к конк рсний предмет встановлено іноземн мов вст пник ма право
подавати о інк із серти ікатів
років з одні ї з іноземни мов англійс ка німе ка
ран з ка або іспанс ка на власний розс д
дл вст п на нав анн дл здоб тт ст пен бакалавра на основі освітн о-квалі іка ійного рівн
молод ого спе іаліста ормі зовні н ого незалежного о ін ванн з країнс кої мови і
літерат ри а ового випроб ванн та дл спе іал ності
Економіка гал зей знан
Управлінн та адміністр ванн
- зовні н ого незалежного о ін ванн з математики або історії
України дл неб джетни конк рсни пропози ій У
ро і прийма т с серти ікати
зовні н ого незалежного о ін ванн
років
в ін и випадка орма встановлени Правилами прийом
У разі поданн док ментів на аст
конк рсном відборі особами з особливими освітніми
потребами Інстит т ма забезпе ити відповідні мови дл про одженн ними вст пни іспитів
співбесід
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2. Конк рсний відбір проводит с на основі конк рсного бала кий розра ов т с відповідно до
Умов прийом та Правил прийом
3. Дл конк рсного відбор осіб кі на основі повної загал ної середн ої освіти вст па т на пер ий
к рс дл здоб тт ст пен бакалавра зара ов т с бали серти іката ів зовні н ого незалежного
о ін ванн рез л тати вст пни іспитів з тр о конк рсни предметів.
Дл неб джетни конк рсни пропози ій перелік конк рсни предметів визна а Інстит т При
ом пер им конк рсним предметом країнс ка мова і літерат ра др гий конк рсний предмет
дл здоб тт ст пен бакалавра обира т с Інстит том з математики історії України іноземної
мови або біології а третій конк рсний предмет обира т с з перелік загал ноосвітні предметів з
ки проводит с зовні н незалежне о ін ванн Інстит т може передба ити право вст пника на
вибір з дво предметів
Як о к конк рсний предмет встановлено іноземн мов вст пник ма право подавати о інк із
серти ікатів
років з одні ї з іноземни мов англійс ка німе ка ран з ка або
іспанс ка на власний розс д
4. Конк рсний бал об исл

т с

дл вст п на пер ий к рс дл здоб тт ст пен бакалавра на основі повної загал ної
середн ої освіти за тако
орм ло
Конк рсний бал КБ К П К П К П К А К ОУ;
де П П
о інки зовні н ого незалежного о ін ванн або вст пни іспитів з пер ого та
др гого предметів П - о інка зовні н ого незалежного о ін ванн вст пного іспит з
трет ого за кало
А - середній бал док мента про повн загал н середн освіт
переведений
кал від
до
балів відповідно до табли і переведенн середн ого
бала док мента про повн загал н середн освіт об исленого за -бал но
кало в
кал
додаток
ОУ - бал за спі не закін енн
рік вст п підготов и к рсів
заклад ви ої освіти дл вст п до н ого за кало від
до
балів разі вст п на
спе іал ності спе іаліза ії зазна ені в Перелік спе іал ностей ким нада т с особлива
підтримка Невід мні вагові кое і і нти К К К К К встановл т с закладом ви ої
освіти з то ніст до
К К К встановл т с на рівні не мен е ніж
кожний К не
може переви вати
К не може переви вати
К не може переви вати
С ма
кое і і нтів К К К К К дл кожної конк рсної пропози ії ма дорівн вати
О інки з док мента про повн загал н середн освіт кі виставлені за -бал но
кало
вра ов т с так
відповіда
відповіда
відповіда
За відс тності
з об ктивни при ин додатка до док мента про повн загал н середн освіт його середній
бал
-бал ній калі вважа т с таким о дорівн
Призерам особам нагородженим дипломами I-III ст пенів IV етап Все країнс ки
нівс ки олімпіад в рік вст п з базови предметів призерам III етап Все країнс кого
конк рс -за ист на ково-дослідни ки робіт нів - ленів Малої академії на к України в рік
вст п під ас вст п на спе іал ності визна ені Переліком спе іал ностей ким нада т с
особлива підтримка додаток
останній доданок встановл т с рівним
а к о
конк рсний бал вст пника при ом переви
він встановл т с таким о дорівн
Ін орма і про ни приймал ні комісії отрим т з ЄДЕБО
У асникам Все країнс кої олімпіади заклад ви ої освіти дл про есійної орі нта ії
вст пників на основі повної загал ної середн ої освіти зі спе іал ностей визна ени
Переліком спе іал ностей ким нада т с особлива підтримка мож т нара ов ватис
додаткові бали до о інки серти іката зовні н ого незалежного о ін ванн з одного
відповідного предмета під ас розра нк конк рсного бала в ом закладі освіти в обс зі
від до балів але не ви е ніж
балів за предмет Все країнс кі олімпіади заклад ви ої
освіти провод т с відповідно до Положенн про Все країнс кі олімпіади ви ого
нав ал ного заклад дл про есійної орі нта ії вст пників на основі повної загал ної
10

середн ої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і на ки України від
гр дн
рок
заре строваного в Міністерстві сти ії України
сі н
рок за
16/29884.
Остато но конк рсний бал множит с на регіонал ний РК гал зевий ГК сіл с кий СК та
пер о ерговий ПЧК кое і і нти л ом його множенн на ї доб ток при ом
РК дорівн
дл конк рсни пропози ій закладів ви ої освіти відокремлени
стр кт рни підрозділів закладів ви ої освіти стр кт рни підрозділів закладів ви ої освіти
кі зна од т с в ін ом населеном п нкті ніж міс езна одженн заклад ви ої освіти
місті Ки ві
- Доне кій Житомирс кій Кіровоградс кій Л ганс кій Миколаївс кій
Рівненс кій С мс кій Херсонс кій Хмел ни кій Чернігівс кій Черкас кій област
-в
ін и випадка
ГК дорівн
дл подани за в із пріоритетніст
та на спе іал ності предметні
спе іал ності спе іаліза ії передба ені в Перелік спе іал ностей ким нада т с
особлива підтримка
- в ін и випадка
СК дорівн
дл осіб заре стровани
села та кі здоб ли повн загал н середн
освіт заклада освіти о зна од т с на території сіл рік вст п
- дл спе іал ностей
предметни спе іал ностей спе іаліза ій передба ени Перелік спе іал ностей ким
нада т с особлива підтримка
- в ін и випадка
Вст пники нада т довідк про ре стра і міс проживанн за потреби згідно з додатком
13 до Правил ре стра ії міс
проживанн та Пор дк переда і органами ре стра ії
ін орма ії до Єдиного державного демогра і ного ре стр затвердженого постаново
Кабінет Міністрів України від березн
рок
СК дл осіб о вн трі н о перемі еними особами та прожива т селі без ре стра ії не
застосов т с
Приймал на комісі здійсн
перевірк відповідності довідки додатк
до Правил
ре стра ії міс проживанн та Пор дк переда і органами ре стра ії ін орма ії до Єдиного
державного демогра і ного ре стр затвердженого постаново Кабінет Міністрів України
від
березн
рок
поданої в паперовій ормі затвердж її своїм рі енн м і
вносит ін орма і до ЄДЕБО У разі поданн вст пником за ви в електронній ормі
приймал на комісі здійсн
перевірк відповідної довідки на підставі її сканованої копії
отокопії
ПЧК дорівн
Як о післ домноженн на кое і і нти конк рсний бал переви
він встановл т с
таким о дорівн
3 дл вст п на нав анн дл здоб тт ст пен бакалавра за спе іал ност ми гал зі знан
Управлінн та адміністр ванн на основі освітн о-квалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста
за тако
орм ло
Конк рсний бал КБ П П П
де
П
о інки зовні н ого незалежного о ін ванн або вст пни іспитів з країнс кої мови і
літерат ри за кало від
до
балів П - о інки зовні н ого незалежного о ін ванн або
вст пни іспитів з математики або історії України дл неб джетни конк рсни пропози ій за кало
від
до
балів П - о інка а ового вст пного випроб ванн за кало від
до
балів

4 дл вст п на нав анн дл здоб тт ст пен бакалавра на основі освітн о-квалі іка ійного рівн
молод ого спе іаліста крім спе іал ностей гал зей знан
Управлінн та адміністр ванн за
тако
орм ло
Конк рсний бал КБ П П
де
П
о інки зовні н ого незалежного о ін ванн або вст пни іспитів з країнс кої мови і
літерат ри за кало від
від
до
балів

до

балів П - о інка а ового вст пного випроб ванн за кало
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5. За відс тності з об ктивни при ин додатка до док мента про здоб тий освітній ст пін освітн оквалі іка ійний рівен його середній бал вважа т с таким
о відповіда мінімал ном
можливом зна енн
За різної кіл кості складови
вст пників

конк рсном

балі ма дотрим ватис

прин ип рівності прав

6. Інстит т Правила прийом самостійно визна а мінімал не зна енн кіл кості балів із вст пни
випроб ван з кими вст пник доп ска т с до асті конк рсі
Конк рсний бал дл вст п на основі повної загал ної середн ої освіти не може б ти мен е ніж
балів - дл спе іал ностей гал зей знан

П блі не правлінн та адміністр ванн

7. Рез л тати вст пни іспитів дл вст пників на основі повної загал ної середн ої освіти та освітн оквалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста о ін т с за кало від
до
балів
8. Програми співбесід кі вкл а т і пор док о ін ванн рез л татів співбесіди затвердж т
голови приймал ни комісій закладів ви ої освіти не пізні е ніж за три міс і до по атк прийом
док ментів
Вст пні іспити дл вст пників на основі повної загал ної середн ої освіти та дл вст пників на основі
освітн о-квалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста кі вони про од т заміст зовні н ого
незалежного о ін ванн провод т с за програмами зовні н ого незалежного о ін ванн
Голова приймал ної комісії затвердж пор док о ін ванн за рез л татами вст пного іспит кий
ма вкл ати стр кт р підс мкового бала
Програми співбесід вст пни іспитів а ови випроб ван обов зково оприл дн т с на
вебсайті Інстит т У програма ма т міститис критерії о ін ванн стр кт ра о інки і пор док
о ін ванн підготовленості вст пників
9. Особи кі без поважни при ин не з вилис на вст пні випроб ванн визна ений розкладом ас
особи знанн ки б ло о інено балами ниж е встановленого Правилами прийом мінімал ного
зна енн а також особи кі забрали док менти післ дати закін енн прийом док ментів до
асті в наст пни вст пни випроб ванн
та
конк рсном відборі не доп ска т с
Перескладанн вст пни випроб ван не доп ска т с
10. Апел ії на рез л тати вст пни випроб ван проведени закладом ви ої освіти розгл да
апел ійна комісі
ого заклад ви ої освіти склад та пор док роботи кої затвердж т с
наказом його керівника
11. Відомості про рез л тати вст пни випроб ван та ін и конк рсни показників внос т с до
запис про вст пника в ЄДЕБО
12. Рі енн м приймал ної комісії рез л тати вст пного іспит з конк рсного предмета одо вст п на
певн конк рсн пропози і мож т б ти зара овані за за во вст пника дл
асті в конк рсном
відборі на ін конк рсн пропози і в ом закладі ви ої освіти

VIII. С е ал н
зд б
ви

м ви
в и

а

в к нк

н м

в дб

на

1. Спе іал ними мовами асті конк рсном відборі під ас вст п дл здоб тт ви ої освіти на
основі повної загал ної середн ої освіти
зара ванн за співбесідо
аст конк рсном відборі за іспитами
Спе іал ними мовами одо асті в конк рсном відборі під ас вст п на основі освітн оквалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста
аст конк рсном відборі за іспитами
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Спе іал ними мовами одо асті в конк рсном відборі під ас вст п на основі здоб того
освітн ого ст пен освітн о-квалі іка ійного рівн
аст
конк рсном відборі за іспитами
закладі ви ої освіти заміст диного вст пного іспит
2. Про од т вст пні випроб ванн
ормі співбесіди та в разі позитивного висновк про
про одженн співбесіди рекоменд т с до зара ванн під ас вст п дл здоб тт ви ої освіти
на основі повної загал ної середн ої освіти
особи з інвалідніст внаслідок війни відповідно до п нктів -14 статті Закон України Про стат с
ветеранів війни гарантії ї со іал ного за ист
особи ким Законом України Про стат с і со іал ний за ист громад н кі постраждали внаслідок
Чорнобил с кої катастро и надано право на прийом без екзаменів до державни закладів ви ої
освіти за рез л татами співбесіди
особи з інвалідніст
кі неспроможні відвід вати заклад освіти за рекоменда і органів о орони
здоров та со іал ного за ист населенн
3. Про од т вст пні випроб ванн
ормі вст пни іспитів заміст зовні н ого незалежного
о ін ванн та в разі отриманн кіл кості балів за кожний з іспитів не мен е ніж встановлений
закладом ви ої освіти мінімал ний рівен доп ска т с до асті в конк рсном відборі під ас
вст п дл здоб тт ви ої освіти на основі повної загал ної середн ої освіти або освітн оквалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста
особи визнані постраждалими асниками Револ ії Гідності асниками бойови дій відповідно
до Закон України Про стат с ветеранів війни гарантії ї со іал ного за ист
том ислі ті з ни
кі про од т війс ков сл жб
крім війс ковосл жбов ів строкової сл жби в пор дк
визна еном відповідними положенн ми про про одженн війс кової сл жби громад нами
України
діти-сироти діти позбавлені бат ківс кого пікл ванн особи з ї исла
Особи и категорій бер т
аст конк рсном відборі за рез л татами вст пни іспитів
рок
зовні н ого незалежного о ін ванн
років з англійс кої ран з кої німе кої
іспанс кої мов
років - з ін и предметів б д - ки комбіна і за ї вибором
4. Про од т вст пні випроб ванн
ормі вст пни іспитів заміст зовні н ого незалежного
о ін ванн та в разі отриманн кіл кості балів за кожний з іспитів не мен е ніж встановлений
закладом ви ої освіти мінімал ний рівен доп ска т с до асті в конк рсном відборі під ас
вст п дл здоб тт ви ої освіти на основі повної загал ної середн ої освіти або освітн оквалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста
особи ким за рі енн м регламентної комісії при регіонал ном ентрі о ін ванн кості освіти
відмовлено в ре стра ії дл
асті в
ро і в зовні н ом незалежном о ін ванні ерез
неможливіст створенн особливи спе іал ни мов за мови поданн до приймал ної комісії
заклад ви ої освіти копії меди ного висновк за ормо первинної облікової док мента ії
о Меди ний висновок про створенн особливи спе іал ни
мов дл про одженн
зовні н ого незалежного о ін ванн затверджено наказом Міністерства освіти і на ки України
Міністерства о орони здоров України від серпн
рок
Де кі питанн
асті в
зовні н ом незалежном о ін ванні та вст пни іспита осіб кі ма т певні за вор ванн
та або патологі ні стани інвалідніст
заре строваним Міністерстві сти ії України
гр дн
рок за
о завірений підписом секретар регламентної комісії при
регіонал ном ентрі о ін ванн кості освіти і пе атко регіонал ного ентр о ін ванн кості
освіти та відповідного вит г з протокол засіданн регламентної комісії при регіонал ном ентрі
о ін ванн кості освіти
Такі особи бер т
аст конк рсном відборі за рез л татами вст пни іспитів
рок та або
зовні н ого незалежного о ін ванн
років з англійс кої ран з кої німе кої
іспанс кої мов
років - з ін и предметів б д - ки комбіна і за ї вибором
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Дл вст пників з исла осіб з пор енн м зор кі використов т вали в про есі нав анн ри т
Брайл та потреб т створенн особливої спе іал ної мови за кодом
Перелік особливи
спе іал ни
мов
о створ т с дл осіб з особливими освітніми потребами в п нкта
проведенн зовні н ого незалежного о ін ванн затвердженого наказом Міністерства освіти і
на ки України Міністерства о орони здоров України від
серпн
рок
заре строваного Міністерстві сти ії України
гр дн
рок за
вст пні
випроб ванн з геогра ії ізики імії англійс кої іспанс кої німе кої та ран з кої мов
провод т с закладі ви ої освіти
5. Про од т вст пні випроб ванн
ормі вст пни іспитів заміст зовні н ого незалежного
о ін ванн і к о не складали зовні н ого незалежного о ін ванн з відповідни предметів
ро і та в разі отриманн кіл кості балів за кожний з іспитів не мен е ніж встановлений
закладом ви ої освіти мінімал ний рівен доп ска т с до асті в конк рсном відборі під ас
вст п дл здоб тт ви ої освіти на основі повної загал ної середн ої освіти або освітн оквалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста
особи кі в
ро і не брали асті в основній та додатковій сесі зовні н ого незалежного
о ін ванн з певного и нав ал ного и предмета ів ерез на вніст за вор ванн або
патологі ного стан зазна еного в Перелік за вор ван та патологі ни станів о мож т б ти
пере кодо дл про одженн зовні н ого незалежного о ін ванн затвердженом наказом
Міністерства освіти і на ки України Міністерства о орони здоров України від серпн
рок
заре строваном в Міністерстві сти ії України
гр дн
рок за
за мови поданн до приймал ної комісії заклад ви ої освіти одного з док ментів зазна ени
підп нкті п нкт
наказ Міністерства освіти і на ки України Міністерства о орони здоров
України від
серпн
рок
Де кі питанн
асті в зовні н ом незалежном
о ін ванні та вст пни іспита осіб кі ма т певні за вор ванн та або патологі ні стани
інвалідніст заре строваного в Міністерстві сти ії України гр дн
рок за
або копії такого док мента
Такі особи бер т
аст
конк рсном відборі за рез л татами вст пни іспитів з певного и
нав ал ного и предмета ів з ки не брали асті в основній та додатковій сесі зовні н ого
незалежного о ін ванн
рок та або зовні н ого незалежного о ін ванн 2018років
з англійс кої ран з кої німе кої іспанс кої мов
років - з ін и предметів б д ки комбіна і за ї вибором
6. Про од т вст пні випроб ванн
ормі вст пни іспитів заміст зовні н ого незалежного
о ін ванн до повноважени закладів ви ої освіти визна ени відповідно до Пор дк прийом
дл здоб тт ви ої та про есійно-те ні ної освіти осіб кі прожива т на тим асово ок пованій
території України затвердженого наказом Міністерства освіти і на ки України від
травн
рок
заре строваного в Міністерстві сти ії України
травн
рок за
зокрема сі закладів ви ої освіти
с ері правлінн Міністерства освіти і на ки України
Міністерства о орони здоров України Міністерства к л т ри молоді та спорт України
розта овани на території Запоріз кої Миколаївс кої Одес кої та Херсонс кої областей та в разі
отриманн кіл кості балів за кожний з іспитів не мен е ніж встановлений закладом ви ої освіти
мінімал ний рівен доп ска т с до асті в конк рсном відборі
особи кі прожива т на тим асово ок пованій території кі не заре стровані к вн трі н о
перемі ені особи або переселилис з неї післ
сі н
рок
Такі особи бер т
аст
конк рсном відборі за рез л татами вст пни іспитів з ра ванн м
особливостей про одженн державної підс мкової атеста ії в Освітні ентра Крим-Україна або
без такого вра ванн дл осіб кі отримали док мент про повн загал н середн освіт та або
зовні н ого незалежного о ін ванн
б д - ки комбіна і за ї вибором
7. Про од т вст пні випроб ванн
ормі вст пни іспитів заміст зовні н ого незалежного
о ін ванн до закладів ви ої освіти на території Л ганс кої і Доне кої областей та тим асово
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перемі ени закладів ви ої освіти визна ени відповідно до Пор дк прийом дл здоб тт ви ої
та про есійно-те ні ної освіти осіб міс ем проживанн
ки
територі проведенн
антитерористи ної опера ії на період її проведенн затвердженого наказом Міністерства освіти і
на ки України від
ервн
рок
заре строваного в Міністерстві сти ії України
липн
рок за
та в разі отриманн кіл кості балів за кожний з іспитів не мен е
ніж встановлений закладом ви ої освіти мінімал ний рівен доп ска т с до асті в конк рсном
відборі
громад ни України міс ем проживанн ки територі проведенн антитерористи ної опера ії
опера ії об днани сил на період її проведенн територі здійсненн за одів із забезпе енн
на іонал ної безпеки і оборони відсі і і стрим ванн збройної агресії Російс кої Федера ії
Доне кій та Л ганс кій област
на період ї здійсненн територі населени п нктів на лінії
зіткненн або кі переселилис з неї післ
сі н
рок
Такі особи бер т
аст конк рсном відборі за рез л татами вст пни іспитів та або зовні н ого
незалежного о ін ванн
б д - ки комбіна і за ї вибором
8. Про од т вст пні випроб ванн
ормі вст пни іспитів заміст зовні н ого незалежного
о ін ванн і к о не складали зовні н ого незалежного о ін ванн з відповідни предметів
ро і та в разі отриманн кіл кості балів за кожний з іспитів не мен е ніж встановлений
закладом ви ої освіти мінімал ний рівен доп ска т с до асті в конк рсном відборі
особи звіл нені з війс кової сл жби по ина и з гр дн
рок вкл но;
громад ни України кі здоб ли повн загал н середн освіт за кордоном період між вересн
рок та листопада
рок
Особи и категорій бер т
аст
конк рсном відборі за рез л татами вст пни іспитів та або
зовні н ого незалежного о ін ванн рез л тати вст пни іспитів зара ов т с з предметів з
ки вст пник не складав зовні н ого незалежного о ін ванн
Особи зазна ені в абза і
трет ом
ого п нкт бер т
аст конк рсном відборі на міс державного або регіонал ного
замовленн ли е в разі вст п тіл ки за рез л татами зовні н ого незалежного о ін ванн
9. Особи кі корист т с спе іал ними мовами асті в конк рсном відборі на здоб тт ви ої
освіти за державним регіонал ним замовленн м та за ра нок іл ови піл гови державни
кредитів на основі повної загал ної середн ої освіти відповідно до п нктів др гого- остого
дев того ого розділ і не б ли зара овані на міс державного регіонал ного замовленн
ма т право брати аст конк рсі на загал ни засада відповідно до конк рсного бала
10. Підл га т переведенн на вакантні міс державного або регіонал ного замовленн в пор дк
передба еном Умовами к о вони зара овані на нав анн за ін ими джерелами інанс ванн
на відкрит або іксован закрит конк рсн пропози і
діти один з бат ків ки загин в пропав безвісти районі проведенн антитерористи ної опера ії
здійсненн за одів із забезпе енн на іонал ної безпеки і оборони відсі і і стрим ванн збройної
агресії Російс кої Федера ії Доне кій та Л ганс кій област бойови дій и збройни кон ліктів
або помер внаслідок пораненн
конт зії и калі тва одержани
районі проведенн
антитерористи ної опера ії здійсненн за одів із забезпе енн на іонал ної безпеки і оборони
відсі і і стрим ванн збройної агресії Російс кої Федера ії Доне кій та Л ганс кій област
бойови дій и збройни кон ліктів а також внаслідок за вор ванн одержаного в період асті в
антитерористи ній опера ії здійсненні за одів із забезпе енн на іонал ної безпеки і оборони
відсі і і стрим ванн збройної агресії Російс кої Федера ії Доне кій та Л ганс кій област
діти осіб кі загин ли або померли внаслідок поранен калі тва конт зії и ін и
коджен
здоров одержани під ас асті Револ ії Гідності
діти асників бойови дій на території ін и держав кі загин ли пропали безвісти або померли
внаслідок пораненн конт зії и калі тва одержани під ас во нни дій та кон ліктів на території
ін и держав а також внаслідок за вор ванн пов заного з переб ванн м на території ін и
держав під ас и дій та кон ліктів
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особи
ки один з бат ків синовл ва ів б в війс ковосл жбов ем кий загин в и визнаний
с дом безвісно відс тн о особо під ас виконанн ним обов зків війс кової сл жби
11. Мож т б ти переведені на вакантні міс державного або регіонал ного замовленн в пор дк
передба еном Умовами к о вони зара овані на нав анн за ін ими джерелами інанс ванн
на відкрит або іксован закрит конк рсн пропози і
особи з інвалідніст I II гр п та діти з інвалідніст віком до
років ким не протипоказане
нав анн за обрано спе іал ніст
особи з інвалідніст з исла асників ліквіда ії наслідків аварії на Чорнобил с кій АЕС та
потерпіли від Чорнобил с кої катастро и одо ки встановлено при инний зв зок інвалідності
з Чорнобил с ко катастро о
ворі внаслідок Чорнобил с кої катастро и на променев вороб
категорі
та особи кі постійно проживали зоні без мовного обов зкового відселенн з
момент аварії до прийн тт постанови про відселенн категорі
діти осіб визнани постраждалими асниками Револ ії Гідності
асниками бойови дій
особами з інвалідніст внаслідок війни відповідно до Закон України Про стат с ветеранів війни
гарантії ї со іал ного за ист
а тарі кі ма т стаж підземної роботи не мен е ніж три роки а також прот гом тр о років післ
здоб тт загал ної середн ої освіти особи бат ки ки
а тар ми та ма т стаж підземної роботи
не мен е ніж
років або кі загин ли внаслідок не асного випадк на виробни тві и стали
особами з інвалідніст I або II гр пи.

IX. Рей инг в
за а ванн

и ки в

ник в

а

ек менда

д

1. Рейтинговий список вст пників орм т с за категорі ми в такій послідовності
вст пники кі ма т право на зара ванн за рез л татами співбесіди тіл ки на основі повної
загал ної середн ої освіти
вст пники кі ма т право на зара ванн на загал ни мова
2. Вст пники кі ма т право на зара ванн за рез л татами співбесіди впор дков т с за
ал авітом
У межа ін и зазна ени
впор дков т с

п нкті

ого розділ

категорій рейтинговий список вст пників

за конк рсним балом - від біл ого до мен ого
за середнім балом додатка до док мента про здоб тий освітній освітн о-квалі іка ійний рівен від біл ого до мен ого
Як о встановлені в ом п нкті правила не да т можливості визна ити послідовніст вст пників
рейтинговом списк приймал на комісі
вал
відповідне рі енн самостійно на підставі
аналіз подани вст пниками док ментів та вносит його до ЄДЕБО
3. У рейтинговом списк вст пників зазна а т с
ст пін ви ої освіти спе іал ніст назва конк рсної пропози ії орма здоб тт освіти
прізви е ім по бат кові вст пника
конк рсний бал вст пника крім зара овани за співбесідо
ознака підстав дл зара ванн за рез л татами співбесіди;
середній бал додатка до док мента про здоб тий освітній ст пін освітн о-квалі іка ійний рівен
4. Рейтингові списки орм т с приймал но комісі
з ЄДЕБО та оприл дн т с
повном
обс зі на вебсайті заклад ви ої освіти Заклади ви ої освіти заміст оприл дненн на о і ійни
вебсайта пото ни рейтингови списків вст пників мож т надавати посиланн на свої о і ійни
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вебсайта на відповідн сторінк заклад
відповідній ін орма ійній системі ка здійсн
ін орм ванн громадс кості на підставі дани ЄДЕБО
5. У списк вст пників рекомендовани до зара ванн зазна а т с такі самі дані
о і в
рейтинговом списк вст пників
6. Списки рекомендовани до зара ванн оновл т с післ виконанн невиконанн вст пниками
на здоб тт ст пен бакалавра на основі освітн о-квалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста
вимог дл зара ванн на нав анн відповідно до розділ X и Правил прийом з ра ванн м ї
ерговості в рейтинговом списк вст пників
Під ас оновленн списків рекомендовани до зара ванн на ст пін бакалавра на основі освітн оквалі іка ійного рівн молод ого спе іаліста незалежно від конк рсного бала рекоменда ії дл
зара ванн нада т с вст пникам зазна еним п нкта
-14 розділ VIII Умов прийом к о
вони доп ені до конк рсного відбор
7. О і ійним повідомленн м про наданн рекоменда ій до зара ванн вважа т с оприл дненн
відповідного рі енн на стенда приймал ної комісії Інстит т а також відобража т с
кабінеті
вст пника в ЄДЕБО
Рі енн приймал ної комісії про рекоменд ванн
Інстит т встановлені мовами строки
Рекомендованим до зара ванн
електронного та мобіл ного зв зк

X Реа іза і

ава в

до зара ванн

вст пникам мож т

и ів а б а

надсилатис

і

розмі

т с

повідомленн

на вебсайті
засобами

ав а

Подані оригінали док ментів зберіга т с
закладі ви ої освіти прот гом с ого
період нав анн Вст пник
кого післ отриманн док мента про освіт на підставі кого
здійсн т с вст п змінилос прізви е ім
по бат кові додатково особисто пред вл
приймал ній відбірковій комісії заклад ви ої освіти свідо тво про державн ре стра і акта
ивіл ного стан
одо відповідної зміни та виданого на його підставі док мента о посвід
особ відомості про к внос т с до ЄДЕБО Особи кі подали за ви в електронній ормі крім
того зобов зані підписати власн за в роздр кован приймал но комісі
У разі зара ванн на нав анн за ра нок ко тів ізи ни
риди ни осіб додатково
клада т с договір між закладом ви ої освіти та ізи но
риди но особо
ка замовл
платн освітн посл г дл себе або дл ін ої особи бер и на себе інансові зобов занн одо
її оплати
У
ро і зара ванн на нав анн за ко ти ізи ни та або риди ни осіб може
проводитис на підставі подани вст пниками копій необ ідни док ментів л ом надсиланн ї
засобами по тового зв зк з обов зковим описом вкладен на адрес Приймал ної комісії
заклад зазна ен в Ре стрі с б ктів освітн ої ді л ності ЄДЕБО або засобами електронного
зв зк з накладанн м на відповідні айли квалі ікованого електронного підпис вст пника на
електронн адрес Приймал ної комісії заклад зазна ен в Ре стрі с б ктів освітн ої ді л ності
ЄДЕБО в терміни визна ені Правилами прийом заклад ви ої освіти Дат поданн док ментів
визна а т за відтиском темпел відправленн на по товом конверті У таком випадк наданн
оригіналів необ ідни док ментів кладанн договор про нав анн між закладом ви ої освіти та
вст пником за асті бат ків або законни представників - дл неповнолітні вст пників та
договор між закладом ви ої освіти та ізи но
риди но особо
ка замовл платн
освітн посл г дл себе або дл ін ої особи здійсн т с впродовж
робо и днів від дати
по атк нав анн
Особи кі отримали рекоменда і на зара ванн і в становлені строки визна ені розділі V
Правил прийом виконали вимоги дл зара ванн підл га т зара ванн
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X. Реал за

ава в

ник в на б анн м

нав анн

1. Особи кі подали за ви в паперовій або в електронній ормі та бер т
аст
конк рсном
відборі післ прийн тт приймал но комісі
рі енн про рекоменд ванн до зара ванн
відповідно до строк визна еного в розділі V и Правил або відповідно до н ого зобов зані
виконати вимоги дл зара ванн подати особисто оригінали док мента про освітній освітн оквалі іка ійний рівен та додатка до н ого серти ікатів зовні н ого незалежного о ін ванн
та або ін и док ментів передба ени Правилами прийом до приймал ної комісії Інстит т .
Подані оригінали док ментів зберіга т с закладі ви ої освіти прот гом с ого період нав анн
Вст пник
кого післ отриманн док мента про освіт на підставі кого здійсн т с вст п
змінилос прізви е ім по бат кові додатково особисто пред вл приймал ній комісії заклад
ви ої освіти свідо тво про державн ре стра і акта ивіл ного стан
одо відповідної зміни та
виданого на його підставі док мента о посвід
особ відомості про к внос т с до ЄДЕБО
Особи кі подали за ви в електронній ормі крім того зобов зані підписати власн за в
роздр кован приймал но комісі
2. Особи кі отримали рекоменда і на зара ванн і в становлені строки визна ені розділі V
Правил прийом виконали вимоги дл зара ванн підл га т зара ванн

XI. К

иг ванн

и к

ек менд вани д за а

ванн

1. Вст пники рекомендовані на нав анн за ко ти ізи ни та або риди ни осіб зобов зані
виконати вимоги дл зара ванн відповідно до п нкт розділ X Правил прийом
Договір про наданн освітні посл г між закладом ви ої освіти та ізи но
риди но особо
клада т с післ виданн наказ про зара ванн Як о договір не б де кладено прот гом дво
тижнів з дати виданн наказ про зара ванн
ей наказ скасов т с в астині зара ванн і ї
особи Оплата нав анн здійсн т с згідно з договором кладеним сторонами
2. У разі одно асного нав анн за кіл кома спе іал ност ми напр мами підготовки спе іаліза і ми
освітніми програмами та ормами здоб тт освіти оригінали док мента про освітній освітн оквалі іка ійний рівен додатка до н ого державного зразка а також оригінали серти ікатів
зовні н ого незалежного о ін ванн зберіга т с
закладі ви ої освіти за міс ем нав анн за
державним замовленн м або за ра нок іл ови піл гови державни кредитів прот гом с ого
строк нав анн
У разі одно асного нав анн за кіл кома спе іал ност ми напр мами підготовки спе іаліза і ми
освітніми програмами та ормами здоб тт освіти за ко ти ізи ни та або риди ни осіб
оригінали ви езазна ени док ментів зберіга т с в одном із закладів ви ої освіти на вибір
ст дента прот гом с ого строк нав анн Довідка про зберіганн оригіналів док ментів вида т с
на вимог ст дента закладом ви ої освіти
ком вони зберіга т с

XII. Пе еведенн
на вакан н
м
де жавн г
( ег нал н г ) зам вленн
б,
к за а ван на
нав анн за к
и
зи ни ,
иди ни
б на
н в
вн загал н
е едн
в и
1.

Інстит т не проводит переведенн на вакантні міс

XIII. Наказ

за а

державного замовленн

ванн , д да к вий к нк
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1. Накази про зара ванн на нав анн вида т с ректором Інстит т на підставі рі енн
приймал ної комісії Накази про зара ванн на нав анн з додатками до ни орм т с в ЄДЕБО
та оприл дн т с на ін орма ійном стенді приймал ної комісії та вебсайті Інстит т вигл ді
списк зара овани строки встановлені в розділі V и Правил або відповідно до н ого
2. Рі енн приймал ної комісії про зара ванн вст пника може б ти скасоване приймал но
комісі
разі ви вленн пор ен з бок вст пника передба ени п нктом розділ XVI Умов
Зара овані особи мож т б ти вил ені з наказ про зара ванн наказ про зара ванн
скасов т с в астині о стос т с і ї особи до заклад ви ої освіти за власним бажанн м
відра овані із заклад ви ої освіти за власним бажанн м
зв зк з им таким особам
поверта т с подані ними док менти не пізні е наст пного дн післ поданн за ви про
відра ванн
3. Як о особа без поважни при ин не прист пила до зан т прот гом
календарни днів від дати
ї по атк наказ про зара ванн скасов т с в астині о стос т с і ї особи
4. На звіл нене і в пор дк передба еном в п нкта
ого розділ міс е може проводитис
додатковий конк рсний відбір з исла осіб кі брали аст конк рсі на
конк рсн пропози і
У аст
додатковом конк рсном відборі згідно з конк рсним балом бер т вст пники кі
подавали за в на
конк рсн пропози і та б ли доп ені до асті конк рсі У разі відс тності
таки претендентів на звіл нені міс дозволено зара ов вати осіб з конк рсни пропози ій ого
заклад ви ої освіти за мови збіг вст пни випроб ван
л ом перенесенн за ви за згодо
особи на ін конк рсн пропози і

XIV. О блив
ий м на нав анн
н зем в а
б без г мад н ва

д

Ін

и

1. Вінни ка ілі При Приватного ви ого нав ал ного заклад Київс кий інстит т бізнес та
те нологій товариство з обмежено відповідал ніст не проводит прийом на нав анн
інозем ів та осіб без громад нства.

XV. Вим ги д П авил

ий м

1. Правила прийом в
ро і розробл т с відповідно до законодавства України затвердж т с
в ено радо Інстит т розмі
т с на вебсайті Інстит т та внос т с до ЄДЕБО до
гр дн
рок Правила прийом ді т прот гом календарного рок
2. Правила прийом оприл дн т с державно мово
3. Правила прийом визна а т пор док та мови зберіганн робіт вст пників Роботи вст пників
виконані ними на вст пни іспита
а ови випроб ванн
співбесіда
кі не прийн ті на
нав анн зберіга т с не мен е ніж один рік післ ого зни
т с про о склада т с акт
4. Вст пники під ас зара ванн на нав анн за ко ти ізи ни та або риди ни осіб післ
закін енн строк прийом док ментів мож т змін вати спе іал ніст та орм нав анн на ін
в межа одного заклад ви ої освіти за мови збіг вст пни випроб ван та за на вності вакантни
міс лі ензованого обс г л ом перенесенн за ви
Неб джетні конк рсні пропози ії мож т

за потреби створ ватис

дл здоб тт ст пен ви ої освіти за ін о спе іал ніст особами кі здоб ли рані е такий самий
або ви ий ст пін рівен ви ої освіти и здоб ва т його не мен е ніж один рік та викон т
повном обс зі індивід ал ний нав ал ний план
дл вст п на стар і к рси з нормативним терміном нав анн
дл вст п за додатковим набором післ
вересн
рок
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5. Обс г прийом за ко ти ізи ни та або риди ни осіб на конк рсні пропози ії визна а т с в
Правила прийом .
6. Обс г прийом на неб джетні конк рсні пропози ії визна а т с в Правила прийом в межа
лі ензованого обс г з ра ванн м його поділ за ормами здоб тт освіти
7. Як о конк рсна пропози і по дн
кіл ка освітні програм то о в Правила прийом
зазна а т с строки не рані е завер енн пер ого рок нав анн та пор док розподіл
ст дентів між ними Не доп ска т с по днанн в одній конк рсній пропози ії акредитованої та
неакредитованої освітні програм

XVI. Забез е енн в дк и
веденн
ий м д Ін и

а

з

д

а

1. На засіданні приймал ної комісії ма т право б ти прис тніми представники засобів масової
ін орма ії не біл е дво осіб від одного засоб масової ін орма ії
2. Громадс кі організа ії мож т зверн тис до Міністерства освіти і на ки України із за во про
наданн їм права спостерігати за робото приймал ни комісій Громадс кі організа ії ким таке
право надано Міністерством освіти і на ки України мож т направл ти на засіданн приймал ни
комісій свої спостеріга ів Приймал ні комісії зобов зані створити належні мови дл прис тності
громадс ки спостеріга ів на свої засіданн
а також надати їм можливіст ознайомленн до
засіданн з док ментами о нада т с ленам приймал ної комісії
3. Інстит т зобов заний створити мови дл ознайомленн вст пників з лі ензі на провадженн
освітн ої ді л ності серти ікатами про акредита і відповідної спе іал ності напр м підготовки
освітн ої програми
4. Голова приймал ної комісії оголо
про засіданн комісії не пізні е дн
о перед дн
засіданн в особливи випадка - не пізні е ніж за три години до по атк засіданн Оголо енн
разом із про ктом пор дк денного засіданн оприл дн т с на о і ійном вебсайті Інстит т .
5. Поданн вст пником недостовірни персонал ни дани недостовірни відомостей про здоб т
рані е освіт права на зара ванн за співбесідо про аст в нівс ки олімпіада та конк рса за иста Малої академії на к України про про одженн зовні н ого незалежного о ін ванн
підставо дл скас ванн наказ про зара ванн в астині о стос т с
ого вст пника
6. Ін орм ванн громадс кості про лі ензований обс г вартіст нав анн за спе іал ност ми
напр мами підготовки спе іаліза і ми освітніми програмами осіб прізви а та іні іали кі
подали за ви одо вст п ї рекоменда ії до зара ванн та зара ванн до закладів ви ої освіти
здійсн т с ін орма ійними системами на підставі дани ЄДЕБО ерез розділ Вст п вебсайт
ЄДЕБО за адресо https vstup edbo gov ua а також ін орма ійними системами відповідно до
договорів кладени власниками розпор дниками таки систем з те ні ним адміністратором
ЄДЕБО
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Додаток 1
до Правил прийому В нницько ф л ПВНЗ "Ки вський нститут б знесу та технолог й" у 2020 роц
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до Правил прийому В нницько ф л ПВНЗ "Ки вський нститут б знесу та технолог й" у 2020 роц

П
б,

а
а

а

а

а ав а
б ва

б,

б

а

а
а
ба а ав а а
Бакалавр, денна/заочна форма навчанн (на 2, 3 курс)

а
а
ба а ав а а в

а ,
аб в

( в

)в

а

б

в

ав а
б

а

С
а
ОС
ба а ав а, а
в ОКР
ба а ав а

І

в

Т

ав а

М
К
, а

ОС
О в

ба а ав а, ОКР
а

а

а а
К

в

Фа в
б ва

ба в

,
К

ба

Д

а
ав а

а

За

а
ав а

а
б
а/ а

На ва

а

а
в

а
ав а

І

а
а

053

Психолог

Психолог

Фахове
випробуванн
(Основи
психолог )

072

Ф нанси,
банк вська
справа та
страхуванн

Ф нанси,
банк вська
справа та
страхуванн

Фахове
випробуванн
(Основи
ф нанс в)

073

Менеджмент

Менеджмент
орган зац й

Фахове
випробуванн
(Основи
менеджменту)

а

Оц нка
фахового
випробуванн
виставл тьс
за 100бальною
шкалою

Середн й бал
документа про
попередню
осв ту,
переведенний
в шкалу в д 60
до 100 бал в

-

2 р. 10 м.
1 р. 10 м.

-/3;
-/5

60

2 р. 10 м.
1 р. 10 м.

2 р. 10 м.
1 р. 10 м.

10/10
5/5

60

2 р. 10 м.
1 р. 10 м.

2 р. 10 м.
1 р. 10 м.

10/10
10/13

60

Додаток 5
до Правил прийому В нницько ф л ПВНЗ "Ки вський нститут б знесу та технолог й" у 2020
роц

Табли і пе еведенн

е едн ого бал док мен а п о о ві

обрахованого за 5-бальною шкалою, в 12-бальну шкалу
В дсутн й з об’ ктивних причин додаток до
документа про повну загальну середню осв ту

2

3
4
5

6
9
12

3,0
3,05
3,1
3,15
3,2
3,25
3,3
3,35
3,4
3,45
3,5

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

обрахованого за 5-бальною шкалою, в 100-бальну шкалу
3,55
71
4,1
82
3,6
72
4,15 83
3,65 73
4,2
84
3,7
74
4,25 85
3,75 75
4,3
86
3,8
76
4,35 87
3,85 77
4,4
88
3,9
78
4,45 89
3,95 79
4,5
90
4,0
80
4,55
1
4,05 81
4,6
92

4,65 93
4,7
94
4,75 95
4,8
96
4,85 97
4,9
98
4,95 99
4,0
100

обрахованого за 12-бальною шкалою, в 200-бальну шкалу
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

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

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
5
5,1

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

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

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

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
9
9,1
9,2
9,3

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

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

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12

195
196
197
198
199
200

