
Новації в умовах 
прийому до ВНЗ  

у 2017 році 



У 2017 році до вступу 
приймаються сертифікати 

ЗНО 2016/2017 років 



Вступна кампанія 
стартує з 12.07 



 

 
*Подача електронної заяви  

з 12.07 по 25.07 (за ЗНО); 
 

*Творчі конкурси та вступні 
випробування з 12.07 по 20.07; 

  



Формування: 
*електронного кабінету з 29.06 
 
 
 
 
*електронної заяви з 12.07 по 
25.07 



Для вступу на основі  
ОКР «Молодший спеціаліст» 

 
 
 

*прийом документів  
з 12.07 по 24.07 

*фахові вступні випробування  
з 25.07 по 31.07 



Для вступу на навчання за 
ступенем «Магістр» 

 
 
 

*прийом документів  
з 12.07 по 24.07 

*вступні випробування  
з 24.07 по 31.07 



Сертифікати ЗНО: 
1) Українська мова та література – (перший 

предмет); 
  

2) Математика, історія України, біологія – за 
вибором вищого навчального закладу; 

 
3) Із загальноосвітнього предмету, з якого 
проводиться ЗНО (ВНЗ може передбачити 

право вступника на вибір з 2 предметів), або 
творчого конкурсу (3 предмет) 



9 електронних заяв  
у розрізі 4 спеціальностей 



Молодший спеціаліст 
*прямий – 1 випробування; 

 
 
  
 

*перехресний 
1 – фахове вступне випробування; 
2 – додатковий комплексний іспит 



Магістр  
*прямий – 2 вступних 

випробування 
 
 
 

*перехресний – 3 вступних:  
- фахове вступне випробування; 

- іспит з іноземної мови; 
- додатковий комплексний іспит 



Іспит з іноземної мови для 
нефахових спеціальностей 

пропонується зробити у 
формі тесту 



Спеціальні права щодо участі у 
конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі ПЗСО 
мають особи: 

 
 

*інваліди війни; 
*постраждалі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; 
*особи з інвалідністю; 
*учасники бойових дій; 
 



*діти-сироти; 
*особи, у яких є захворювання 
зазначених у «Переліку 
захворювань» (від 25 лютого 2008 р.) 
*особи звільнені з військової служби 
після 30 листопада 2016 р; 
*громадяни України, місцем 
проживання яких є територія 
проведення антитерористичної 
операції. 



Особи, які вступають для 
здобуття ступеня «Бакалавр» на 

основі ОКР «Молодший 
спеціаліст», можуть 

зараховуватись за державним 
замовленням лише в разі вступу 

на ту саму або споріднену в 
межах галузі знань 

спеціальність. 



Для здобуття ступеня вищої освіти 
(паралельне навчання) за іншою 

спеціальністю приймаються особи, які 
здобули раніше такий самий або вищий 
ступінь, або здобувають його не менше 

одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план. 

 
«Б» + «Б» 

«М» + «М» 



Дякую за увагу! 


