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на перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  

без відриву від виробництва осіб, що здобули освітній ступінь бакалавра або 

магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Організація 

прийому до Інституту післядипломної освіти визначається цими Правилами 

прийому. 

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців 

 

1. Фінансування підготовки фахівців у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка здійснюється:  

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за 

державним замовленням; 

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів 

(якщо такі будуть виділені  Київському національному університету 

імені Тараса Шевченка в 2015 році); 

за ваучерами; 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту в 

державних і комунальних вищих начальних закладах на конкурсній основі 

відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти 

громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.  

3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 

за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних вищих 

навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість 

виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше 

кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної 

експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом. 

4. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій 

території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження 

здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за 

рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час 

навчання. 

5. Прийом до Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом 

незалежно від джерел фінансування. 

 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання 

 

1. Порядок роботи Приймальної комісії:  

з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 17.00, в суботу –  з 9.00 до 14.00. 

У п’ятницю 24 липня, суботу 08 серпня, четвер 13 серпня 2015 року – з 

9.00 до 18.00  

          У неділю 02 серпня, неділю  09 серпня 2015  року –  з 9.00  до 14.00. 
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          2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників за освітнім рівнем бакалавра 

проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання Навчання без відриву від 

виробництва 

Початок прийому заяв та 

документів 
10 липня 2015 року 10 липня 2015 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

проходити творчий конкурс, що 

проводить Київський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка 

24 липня 2015 року о 

18.00 

24 липня 2015 року  

о 18.00 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

складати вступні екзамени і 

співбесіди, що проводить 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

24 липня 2015 року о 

18.00 

24 липня 2015 року о 

18.00 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які не 

складають вступних екзаменів і 

не проходять творчі конкурси 

31 липня 2015 року о 

18.00 

31 липня 2015 року  

о 18.00  

Строки проведення Київським 

національним університетом  

імені Тараса Шевченка творчих 

конкурсів та творчих випробувань 

25 липня – 31 липня  

2015 року 

25 липня – 31 липня  

2015 року 

Строки проведення Київським 

національним університетом імені 

Тараса Шевченка вступних 

випробувань і співбесід 

25 липня – 31 липня  

2015 року 

25 липня – 31 липня  

2015 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового  

списку вступників із зазначенням  

рекомендованих до зарахування 

на місця державного замовлення 
не пізніше 12 години 

04 серпня 2015 року 

не пізніше 12 години 

04 серпня 2015 року 

Термін виконання вступниками, 

рекомендованими до зарахування, 

вимог до зарахування 

На місця державного 

замовлення 

закінчується 

о 18 годині 

08 серпня 2015 року; 

На місця державного 

замовлення 

закінчується 

о 18 годині 

08 серпня 2015 року; 
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за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

закінчується о 18 

годині 13 серпня 

2015 року 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

закінчується о 18 

годині 13 серпня 

2015 року 

 

 

 

 

 

Терміни зарахування вступників 

за державним 

замовленням – не  

пізніше 12 години 

10 серпня 2015 року; 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб  - не 

пізніше 14 серпня 

2015 року 

за державним 

замовленням – не 

пізніше  12 години 

8 серпня 2015 року; 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб - не 

пізніше 14 серпня 

2015 року 

 3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що 

проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітнім 

ступенем магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання Навчання без відриву від 

виробництва 

Початок прийому заяв та 

документів 

13 липня  

2015 року 

13 липня  

2015 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

складати вступні випробування, 

що проводить Київський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка 

24 липня  

2015 року 

24 липня  

2015 року 

Строки проведення Київським 

національним університетом 

імені Тараса Шевченка вступних 

випробувань 

25-29 липня  

2015 року 

25-29 липня  

2015 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

не пізніше 18 години  

30 липня 2015 року 

не пізніше 18 години 

30 липня 2015 року 

Термін вибору вступниками 

місця навчання (подання 

оригіналів) 

до 15 години 

03 серпня 2015року 
до 15 години 

03 серпня 2015 року 
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Терміни зарахування вступників  

за державним 

замовленням -    

04 серпня 2015 р.; 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб - після 

зарахування на місця 

державного замовлення 

відповідної 

спеціальності - не 

пізніше 14 серпня 2015 

року 

за державним 

замовленням – 

04 серпня 2015р; 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб - після 

зарахування на місця 

державного замовлення 

відповідної 

спеціальності- не пізніше 

14 серпня 2015 року 

            3.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір і зарахування на навчання вступників за освітнім ступенем магістра за 

спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

на основі базової або повної вищої освіти 

Початок прийому заяв та документів 13 липня 2015 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають складати вступні 

випробування, що проводить вищий 

навчальний заклад 

8 серпня 2015 року 

Строки проведення Київським 

національним університетом імені Тараса 

Шевченка вступних випробувань 

з 10 серпня по 13 серпня 2015 року 

Терміни зарахування вступників не пізніше 14 серпня  

2015 року 

 3.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір і зарахування на навчання вступників за освітнім ступенем магістра за 

спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування. Бізнес-школа» 

проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

денна форма навчання на основі базової 

або повної вищої освіти 
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2015 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають складати вступні 

випробування, що проводить вищий 

навчальний заклад 

15 серпня 2015 року 

Строки проведення Київським 

національним університетом імені Тараса 

Шевченка вступних випробувань 

з 16 серпня по 20 серпня 2015 року 

Терміни зарахування вступників не пізніше 25 серпня  

2015 року 

При вступі на спеціальність «Бізнес-адміністрування. Бізнес-школа» за 

результатами вступних випробувань приймаються особи, які мають диплом 

за освітнім ступенем бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста будь-якої спеціальності та досвід управлінської роботи не 

менше 2 років.  
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4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і 

зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за 

всіма спеціальностями проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

І етап ІІ етап 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 

 

12 жовтня 2015 року 

 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

складати вступні випробування, що 

проводить вищий навчальний заклад 

31 липня  2015 року 

 

31 жовтня 

2015 року 

 

Строки проведення Київським 

національним університетом імені 

Тараса Шевченка вступних 

випробувань 

з 1 серпня  по 13 

серпня 2015 року 

 

з 2 листопада по 12 

листопада 2015 

 

Терміни зарахування вступників не пізніше 

14 серпня 2015 року 

не пізніше 18 

листопада  2015 року 

5. На заочну форму навчання ННЦ «Інститут біології» на контрактній 

основі за результатами вступного іспиту на другий курс приймаються особи,  

які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

за спорідненими спеціальностями. 

На денну  форму навчання Інституту журналістики на контрактній 

основі за результатами вступного іспиту на другий курс навчання за 

напрямом «видавнича справа та редагування» приймаються особи, що мають 

диплом за  освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за 

спеціальністю «видавнича справа та редагування».  

На денну та заочну форми навчання  Інституту філології  за 

результатами вступного іспиту на другий курс навчання за напрямом 

«українська мова і література та іноземна мова» за державним замовленням 

та/або на контрактній основі  приймаються випускники педагогічних 

коледжів, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста за спеціальностями «початкова освіта», «дошкільна 

освіта»; на денну та заочну форму навчання за напрямом «фольклористика та 

іноземна мова» за державним замовленням та/або на контрактній основі  

приймаються випускники педагогічних коледжів та інших вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації, які отримали диплом за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями 

«дошкільна освіта», «початкова освіта», «музична педагогіка та виховання», 

«музичне мистецтво», «хореографія», «народна художня творчість», 

«образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». 

На денну форму навчання географічного факультету за напрямом  

«геодезія, картографія та землеустрій» на другий курс за результатами 

вступного іспиту приймаються випускники геологорозвідувальних та 

геодезичних коледжів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста. На денну форму навчання за напрямом «туризм» на 

другий курс за результатами вступного іспиту приймаються особи, які мають 
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диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за 

спеціальністю «організація туристичного обслуговування». 

На денну та заочну форму навчання ННІ «Інститут геології» за 

державним замовленням та/або на контрактній основі  за результатами 

вступного іспиту на другий курс приймаються особи, які мають диплом за  

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненими 

спеціальностями. 

На денну та заочну форму навчання економічного факультету для 

здобуття освітнього рівня бакалавра за напрямом «фінанси і кредит» та 

«економіка підприємства» за результатами вступного іспиту на третій курс 

на вакантні місця приймаються випускники, які мають диплом за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями «фінанси 

і кредит», «оціночна діяльність», «економіка підприємства», «організація 

виробництва», «організація обслуговування на транспорті», «прикладна 

статистика», «бухгалтерський облік», «товарознавство та комерційна 

діяльність», «маркетингова діяльність», «комерційна діяльність». 

На денну форму навчання економічного факультету  для здобуття 

освітнього рівня бакалавра за напрямом «економічна теорія», «облік і аудит», 

«менеджмент», «міжнародна економіка», «прикладна статистика» за 

результатами вступного іспиту на третій курс  на вакантні місця 

приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста за спеціальностями  «фінанси і кредит», «оціночна 

діяльність», «економіка підприємства», «організація виробництва», 

«організація обслуговування на транспорті», «прикладна статистика», 

«бухгалтерський облік», «товарознавство та комерційна діяльність», 

«маркетингова діяльність», «комерційна діяльність». 

На денну форму навчання економічного факультету  для здобуття 

освітнього рівня бакалавра за напрямом «маркетинг» за результатами 

вступного іспиту на другий курс  на вакантні місця приймаються особи, що 

мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за 

спеціальностями  «фінанси і кредит», «оціночна діяльність», «економіка 

підприємства», «організація виробництва», «організація обслуговування на 

транспорті», «прикладна статистика», «бухгалтерський облік», 

«товарознавство та комерційна діяльність», «маркетингова діяльність», 

«комерційна діяльність». 

На денну форму навчання факультету кібернетики за напрямом 

«інформатика» за державним замовленням та/або на контрактній основі на 

другий курс за результатами вступного іспиту приймаються особи, які мають 

диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за 

спеціальністю «розробка програмного забезпечення». 

На денну форму навчання факультету радіофізики, електроніки та 

комп’ютерних систем за напрямом «радіотехніка» за державним 

замовленням та/або на контрактній основі  на другий курс за результатами 

вступного іспиту приймаються особи, які мають диплом за  освітньо-
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кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненими 

спеціальностями. 

На денну форму навчання фізичного факультету за напрямом  

«оптотехніка» за державним замовленням та/або на контрактній основі  на 

другий курс за результатами вступного іспиту приймаються особи, які мають 

диплом за  освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за 

спеціальністю «виробництво оптичних та оптико-електричних приладів». 

На денну та заочну форму навчання юридичного факультету на 

контрактній основі за результатами вступного іспиту на другий курс 

навчання приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «правознавство». 

Прийом документів у осіб, зазначених в пункті 5 цього розділу, 

здійснюється  з 10 липня 2015 року  до 18 години  24 липня  2015 р. Фахові 

вступні випробування у формі вступного екзамену  проводяться з 25 липня 

до 31 липня 2015 року. Оприлюднення списків рекомендованих до 

зарахування відбувається 03 серпня 2015 року. Зарахування вступників за 

державним замовленням відбувається до 8 серпня, зарахування за кошти 

фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 14 серпня 2015 р. 

 

V. Порядок прийому заяв та документів для вступу 

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

1. Вступники на навчання за освітнім рівнем бакалавра подають заяву 

про участь у конкурсному відборі до Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в паперовій або в електронній формі. Заява в 

паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній 

формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не 

більше ніж три заяви у кожному з них. Заяви до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на одну спеціальність бакалаврату на 

різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються 

фактом подання однієї заяви. 

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (для вступників до 

магістратури та на ОКР «спеціаліст» - із зазначенням того, оригінали чи 

копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою 

Приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти  

безпосередньо під час прийняття заяви. У разі наявності у вступника 

особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація 

про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється 

зазначена пільга. 

Заяву, зареєстровану в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти, може бути скасовано Київським національним університетом імені 

Тараса Шевченка на підставі рішення Приймальної комісії до моменту 

включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на 


