
УМОВИ ПРИЙОМУ ДО 

ВНЗ У 2016 РОЦІ, 

ЗАТВЕРДЖЕНІ НАКАЗОМ МОН 

№ 1085 ВІД 15 ЖОВТНЯ  2015 

РОКУ.  
 



 

 

Міністерством освіти і науки 

оприлюднено текст Умов 

прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів 

України в 2016 році, згідно з 

якими відбудеться вступна 

кампанія.  
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

УКРАЇНИ 

До 1 грудня 2015 року  ВУЗи  

України повинні розробити та 

затвердити власні правила 

прийому, які мають відповідати 

Умовам прийому  до вищих 

навчальних закладів України в 

2016 році (дивитись на сайтах 

приймальних комісій ВУЗів). 

 



СТАРТ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2016 

Вступна кампанія у 2016 році стартує 

   11 липня.  

Якщо у ВНЗ  передбачено співбесіду або 

творчий конкурс, то документи 

необхідно подати до 20 липня (їх 

проведення – 21 – 27 липня).  

Прийом документів в інші ВНЗ 

триватиме до 27 липня. 

Оголошення рекомендацій на 

місця держзамовлення – 1 серпня. 

 

 
 



 

 

 

 

 

ГОЛОВНІ НОВОВВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ 

 КАМПАНІЇ 2015-2016 
 

   Термін дії сертифіката ЗНО -1 

рік (раніше було 5 років). 

 Передбачено тільки одну 

хвилю зарахування до ВНЗ 

(раніше - три). 

 Бали атестата переведено на 

200-бальну шкалу (раніше - 60 

балів). 
 



Запроваджено принцип «склав/не 

склав» (раніше було передбачено 

мінімальний прохідний бал 124). 

Встановлено мінімум, який 

абітурієнт повинен набрати при здачі 

ЗНО. 

У випадку, якщо абітурієнт не 

склав іспит, або недоборав балів до 

«порогу», сертифікат не буде видано.  

Якщо мінімум балів набрано, то 

результати буде переведено за 200-

бальною шкалою. 
 



ПОРОГОВИЙ БАЛ 

  «пороговий бал» – мінімальна 

кількість (сума) тестових балів 

зовнішнього незалежного 

оцінювання з певного предмета,  

отримання яких надає абітурієнту 

право участі в конкурсному 

випробуванні при вступі на 

навчання до вищого навчального 

закладу України. 
 



ВИЗНАЧЕННЯ  

“ПОРОГОВОГО БАЛУ” 
  Визначення кількості балів, що 

складатимуть «поріг», буде проводитись 
після проведення тестування; 

 з кожного предмета група 
кваліфікованих експертів буде 
визначати поріг «склав, не склав»; 

цей поріг для кожного предмета буде 
різним;  

учасники тестування, які не 
подолають «поріг», не зможуть 
вступити до ВНЗ. 

 



 5. Встановлено коефіцієнти формування 

конкурсного бала. 

 Значення складових коефіцієнта кожен ВНЗ 

буде визначати самостійно. У процентному 

співвідношенні будуть враховуватися: 

 сертифікат ЗНО (мінімум 20% від загального 

бала); 

 атестат (до 10% від загального бала); 

 творчий конкурс (якщо є, до 50% від 

загального бала); 

 бали за олімпіади, підготовчі курси, 

додаток до атестату тощо. 

 



ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ 
 Абітурієнт у заяві при подачі документів у ВНЗ 

повинен вказати пріоритети (приймальна 
комісія).  

 Для цього передбачено виставлення балів від 1 
(найвищий пріоритет) до 15 (мінімальний 
пріоритет).  

 Ці дані вносяться в єдиний реєстр, і при наборі 
необхідної кількості балів абітурієнт буде 
рекомендований для вступу до найбільш 
пріоритетного навчального закладу.  

 Зазначені пріоритети будуть 
використовуватись для вибору місця навчання 
кожного вступника та для складання 
рейтингових списків абітурієнтів в кожному 
вищому навчальному закладі по кожній 
спеціальності для зарахування вступників на 
навчання за кошти державного бюджету. 
 



  

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАЯВ 

 У 2016 році, як і в попередні роки, заяви 

можна подавати максимум до 5 ВУЗів 

і не більше, ніж на 3 напрями підготовки; 

 тобто всього вступник може подати  

   15 заяв, на кожній із яких потрібно буде 

зазначити пріоритетність (1 – 15).  

 Заява з пріоритетом 1 – спеціальність, на 

якій абітурієнт хоче навчатися найбільше.  

 Після подання заяв абітурієнтами по 

кожній спеціальності формується 

рейтинговий список. 

 

 

 



ВАЖЛИВО !!!!!! 

  Перед поданням необхідних документів у 

приймальну комісію: 

 

 !!!!! Абітурієнт повинен добре подумати, у 

якому ВУЗі та на якому факультеті він хоче 

найбільше навчатись (визначити 

пріоритетність); 

  Пріоритетність, визначена вступником в 

заяві про участь у конкурсі, не може бути 

змінена впродовж вступної кампанії;  

 Необхідно ознайомитися з інформацією про 

мінімальний  прохідний бал у ВУЗі. 

 

 



ЗАРАХУВАННЯ ЗА 

ПРІОРИТЕТАМИ ЗАЯВ 

 Якщо вступник рекомендується до зарахування на 

навчання відповідно до 1-го власно обраного 

пріоритету, він втрачає право участі в подальшому 

конкурсі за наступними пріоритетами. 

 Якщо абітурєнт рекомендується до 

зарахування на навчання відповідно до 2-го 

власно обраного пріоритету, він втрачає 

право участі в подальшому конкурсному 

відборі за наступним пріоритетом. 

 Тобто зараховуються спочатку заяви з 

найвищим пріоритетом, а всі наступні 

анульовуються. 

 

 



ВАРТО ЗНАТИ: 

  якщо абітурієнт потрапив на місце 

державного замовлення за спеціальністю з 

меншим пріоритетом, він не втрачатиме 

місце у рейтингу за спеціальністю з більш 

високим пріоритетом і може потрапити на 

бюджетну форму навчання на більш 

пріоритетну для себе спеціальність у 

випадку автоматичного звільнення місця. 

У такому випадку його заява з меншим 

пріоритетом також буде анульована, що 

автоматично надасть можливість потрапити 

у «бюджетний список» іншому за списком 

абітурієнту. 

 



ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ (ОРИГІНАЛІВ) 

Якщо абітурієнт не подав оригінали 

документів вчасно у визначені 

терміни, то його приорітет анулюється, а 

його державне місце надається 

наступному за рейтинговим списком 

вступнику, який виконав умови до 

зарахування (подав оригінали 

документів). 

 



ПРЕДМЕТИ ДЛЯ ВСТУПУ У ВУЗИ 

Обов'язковим конкурсним предметом в 

усіх вищих навчальних закладах є 

українська мова та література. 

 

Для конкурсного відбору будуть 

зараховуватися бали сертифіката  ЗНО: 

  -  з трьох-чотирьох предметів, 

  - або з двох предметів та конкурсу 

творчих або фізичних здібностей. 
 

http://osvita.ua/test/


ПОТРІБНО ЗНАТИ 

Усіх  абітурєнтів зарахують в одну 

хвилю. 

  Абітурєнти, яким анульовано 

рекомендацію до зарахування на 

бюджетні місця,  не втрачають 

права участі в конкурсі на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних і 

юридичних осіб (платна форма 

навчання). 

 



ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

“КОНКУРС” 

 Буде здійснювати: 

 інформування громадськості про ліцензований 
обсяг,  

 обсяг державного замовлення, 

  вартість навчання за напрямами,  

 хід подання заяв щодо вступу, 

  рекомендування до зарахування та зарахування 
до вищих навчальних закладів  

 

 Система відображає кожного абітурєнта: 

 бали ЗНО; 

 бал атестата (максимум 200 балів); 

 додаткові бали; 

 пільги тощо 



Бажаємо 

успіхів!!! 


