
УМОВИ ПРИЙОМУ ДО 

ВНЗ У 2015 РОЦІ , 

ЗАТВЕРДЖЕННІ НАКАЗОМ 

МОН № 1172 ВІД 15 ЖОВТНЯ 

2014 РОКУ.  
 



 

 

Міністерством освіти і науки 

оприлюднено текст Умов 

прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів 

України в 2015 році, згідно з 

якими відбудеться вступна 

кампанія.  
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

УКРАЇНИ 

До 1 грудня 2014 року  мають 

розробити та затвердити власні 

правила прийому, які мають 

відповідати Умовам прийому на 

навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2015 році та 

чинному законодавству. 
 



ПРЕДМЕТИ ДЛЯ ВСТУПУ У ВУЗИ 

Обов'язковим конкурсним предметом в 
усіх вищих навчальних закладах є 
українська мова та література. 

 

Для конкурсного відбору будуть 
зараховуватимуться бали 
сертифіката ЗНО з: 

  -  трьох-чотирьох предметів, 

  - або з двох предметів та конкурсу 
творчих або фізичних здібностей 
 

http://osvita.ua/test/


НОВОВВЕДЕННЯ  

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАЯВ 
 У 2015 році, як і в попередні, можна 

подавати максимум до 5 ВУЗів і не більше 
ніж на 3 напрями підготовки в кожному з них 

 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 по кожній спеціальності 
формується рейтинговий список, місця 
державного замовлення підуть у ті 
університети, які зазначили вступники, 
бюджетні місця будуть отримувати не ВНЗ, а 
найсильніші абітурієнти. 

 

 
 



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 протягом вступної кампанії;  

 ознайомитися з інформацією про мінімальний  

прохідний бал у ВУЗі, де він хоче навчатися. 

 

 



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, при 

цьому зберігається його право участі в конкурсі за 

першим.  

 Тобто зараховуються спочатку заяви з найвищим 

пріоритетом, а всі наступні анульовуються. 

 



ПОТРІБНО ЗНАТИ 

Усіх  абітурєнтів зарахують в одну 

хвилю 

  Абітурєнти, яким анульована 

рекомендація до зарахування на 

бюджетні місця,  не втрачають 

права участі в конкурсі на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних і 

юридичних осіб (платна форма 

навчання) 

 



ВСТУПНА КАМПАНІЯ 

 

 



СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ – 2015 

 Прийом заяв і документів 
розпочинається 10 липня і закінчується: 

   

   - для вступників на денну форму навчання на 
основі повної загальної середньої освіти – 01 
серпня о 12.00 

   - для вступників, які проходять співбесіду, 
складають вступні екзамени у вишах, 
проходять творчі конкурси, –  24 липня о 
18.00 

 

  -  Співбесіди і вступні екзамени проводять із  

     25 липня до 1 серпня 

 



ПОДАЧА ЗАЯВ 

Абітурієнти матимуть 

можливість подати заяву у 

приймальну комісію ВУЗу  

 

 у паперовій формі 

або електронній формі 



ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ? 
 Під час подання заяви в паперовій формі 

вступник спершу пред’являє: 

 Паспорт (копію), військовий квиток або 
посвідчення про приписку, свідоцтво про 
народження (для осіб, які за віком не мають 
паспорта) або інший документ, який засвідчує 
особу і громадянство; 

 атестат  і додаток до нього (оригінали або копії); 

 сертифікат (сертифікати) відповідного рівня ЗНО 
(оригінали або копії); 

 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см. 

  Медична довідка ??????? 

 Ідентифікаційний код (копія) ????? 

 Якщо цих документів не пред’явити, документів 
приймальна комісія не прийме. 



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 



ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

“КОНКУРС” БУДЕ ВІДОБРАЖАТИ 

 Списки рекомендованих до зарахування на 

державну форму навчання з’являться не 

пізніше 02 серпня  12.00. 

  Вибір вступниками місця навчання 

здійснюється до 06 серпня 18.00 

 Оновлений список рекомендованих до 

зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 

07 серпня. 

 Зарахування на бюджет відбувається 08 

серпня, на контракт – 14 серпня. 

 

 

 

 



Бажаємо 

успіхів!!! 


