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Секція «хімія» при вступі на спеціальність «хімія». 

Секція «мистецтвознавство» при вступі на спеціальність 

«культурологія», «кіно-, телемистецтво». 

4. Положення пунктів 1-3  цього розділу поширюються на осіб,  які є 

призерами  IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерами ІІІ 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів 

– членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному 

навчальному році.   

5. Вага бала для осіб, які в рік вступу успішно закінчили підготовче 

відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка для навчання на 

природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях, 

становить 5 відсотків конкурсного бала. 

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних 

спеціальностей визначається додатком 5 до цих Правил прийому.  

 Порядок обчислення бала за результатами підсумкової атестації 

особам, яким буде надано довідку про успішне закінчення підготовчих курсів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  визначається 

додатком 11  до цих Правил прийому.  

6. Бал за особливі успіхи (5 відсотків конкурсного бала) нараховується 

лише за однією з підстав: або призер  IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, або призер ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, або успішне 

закінчення підготовчого відділення Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка при вступі на природничо-математичні та інженерно-

технічні спеціальності. 

 

X. Зарахування поза конкурсом  

 

1. Зараховуються поза конкурсом:  

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» надано таке право; 

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;  

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

надано таке право; 

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» надано таке право; 

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки. 
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2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, 

встановлюється рішенням Приймальної комісії за результатами моніторингу 

проведення вступних кампаній попередніх років і не повинна бути більше 20 

відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного 

Київському національному університетові імені Тараса Шевченка, але не 

менше одного місця.  

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених 

пунктом 1 цього Розділу, відбувається за конкурсом відповідно до 

конкурсного бала вступника.  

3. В осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом та вступають 

на навчання, приймаються документи лише за умови подання сертифіката 

(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не 

нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів 

для конкурсних предметів (згідно з додатком 4 до цих Правил прийому). 

4. Зазначені  в пункті 1 цього розділу особи зараховуються поза 

конкурсом лише за умови подання, у встановлені цими Правилами прийому 

терміни, оригіналів сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 

оцінювання (одержанні відповідної кількості балів на вступних 

випробуваннях до Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка), оригіналів документа про повну загальну середню освіту і 

додатка до нього, та оригіналів інших документів, що засвідчують право на 

вступ поза конкурсом. 

5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього 

розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця 

згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на 

загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

6. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня 

магістра. 

XI. Право на першочергове зарахування  

 

1. Право на першочергове зарахування до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка мають:  

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» 

надано таке право; 

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі 

до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих 

навчальних закладів;  

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» надано таке право;  

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 

№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 

Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді» надано таке право; 


