


ОСОБЛИВОСТІ 

ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2016



Наказом Міністерства освіти і науки 
від 15 жовтня 2015 року № 1085

«Про затвердження Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів

України в 2016 році» 

затверджено

Умови прийому до вищих навчальних
закладів в 2016 році



У 2016 році практика 
загальнообов’язкових іспитів у 

форматі ЗНО+ДПА буде розширена – всі
учні-випускники 11 класу складатимуть

об’єднаний тест з 
української мови та літератури; 

математики або історії (на вибір).
ДПА з іноземної мови є обов’язковою , але 
буде проходити у навчальних закладах.



Набір студентів до ВНЗ за ступенями та 
освітньо-кваліфікаційними рівнями 

здійснюватиметься за 

новим єдиним Переліком галузей та 
спеціальностей.



Зберігається система пріоритетності заяв –

вперше використана під час вступної кампанії 2015 року.

Це заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 
1 до 15, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), 

за якою визначається вибір спеціальності і вищого 
навчального закладу для зарахування на навчання для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету на 
основі його конкурсного балу. 

Пріоритетність визначається вступником під час вступу на 
навчання для отримання ступеня молодшого бакалавра та 
бакалавра на денну форму навчання за кошти державного 

бюджету на основі ПЗСО.



Вступники на здобуття ступеня бакалавра 
(крім осіб, які мають право на участь у конкурсі 
за результатами вступних екзаменів на основі 

повної загальної середньої освіти, зарахування за 
співбесідою та зарахування поза конкурсом) 

подають заяви тільки в 

електронній формі.



Вступники можуть подати до п’ятнадцяти 
заяв на п’ять спеціальностей, на яких 

передбачено прийом за державні кошти, 
та визначити їх пріоритетність (починаючи 

з найбажанішої). 

Подання заяв в електронній формі на 
спеціальності, на яких не передбачається 

прийом за державні кошти, 

не обмежується.



Незмінним залишається принцип подання 
сертифікату зовнішнього незалежного 

оцінювання, виданий в рік вступу –

в 2016 році відповідно. 

Також ВНЗ може встановити мінімальну 
кількість балів сертифікату ЗНО, 
необхідних для вступу до цього 

навчального закладу.



Для конкурсного відбору осіб, які на основі 
повної загальної середньої освіти вступають 

до вищих навчальних закладів, 
зараховуються бали сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання.

Обов'язковим конкурсним предметом є 
українська мова та література.



Для конкурсного відбору осіб, які на основі 
ПЗСО вступають для здобуття ступеня 

бакалавра, 

зараховуються бали сертифіката ЗНО 

з трьох предметів. 

Один з цих предметів може встановлюватись 
на вибір вступника з переліку, 

запропонованого вищим навчальним закладом



Для конкурсного відбору осіб, які 
вступають на основі повної загальної 

середньої освіти, конкурсний бал 
обчислюється шляхом додавання балів 
сертифіката з конкурсних предметів та 
середнього бала документа (додатка до 

документа) про повну загальну середню 
освіту, помножених на вагові коефіцієнти. 



Вага бала за успішне закінчення 
підготовчих курсів ВНЗ, обсяг навчальних 

годин яких становить не менше 150 
аудиторних годин та строк навчання - не 
менше трьох місяців, для вступу до цього 

ВНЗ на природничо-математичні та 
інженерно-технічні спеціальності, 

може становити від 0 до 5 відсотків 
конкурсного бала.



ПРИ ВИБОРІ МІСЦЯ НАВЧАННЯ 
(ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДО ЗАРАХУВАННЯ), ВСТУПНИК ПОДАЄ:
•документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на 
основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
•сертифікат відповідного рівня ЗНО;
•копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
•копії документів, які підтверджують право вступника на участь у 
конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної 
загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування 
поза конкурсом (за наявності).
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ ПРИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ НА 
МІСЦЯ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ, ВСТУПНИКОМ ПОДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ОДИН РАЗ ПРИ 
ВИБОРІ МІСЦЯ НАВЧАННЯ (ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДО 

ЗАРАХУВАННЯ)



СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА 
ДОКУМЕНТІВ

Прийом заяв та документів 

розпочинається 11 липня 2016 р.;

закінчується о 18.00 годині 27 липня 2016 р.



Рейтинговий список вступників, 

які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО, із 
зазначенням рекомендованих до зарахування формується на 

основі конкурсного балу та пріоритетності заяв за кожним 
вищим навчальним закладом, ступенем, спеціальністю, 

граничного обсягу державного замовлення з повідомленням про 
отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу 

освіту за кошти державного бюджету та 

оприлюднюється не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 р. 

При цьому вважається, що вступник обрав ступень, 
спеціальність та вищий навчальний заклад, яким відповідає 

найвища пріоритетність серед тих, за якими він отримав право 
здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету.



ВСТУПНИКИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ РЕКОМЕНДАЦІЇ, 

ПОВИННІ ВИКОНАТИ ВИМОГИ ДО ЗАРАХУВАННЯ:

на місця за кошти державного бюджету 

до 18.00 години 05 серпня 2016 р.; 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 10 серпня 2016 р.



ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ 

НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ:

за кошти державного бюджету 

не пізніше 12.00 години 6 серпня 2016 р.; 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 12 серпня 2016 р.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ДО НАСТУПНИХ ЗУСТРІЧЕЙ!


