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ПРАВИЛА 

прийому до Маріупольського державного університету 

в 2017 році 

 

І. Загальні положення 

 

1. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях: 

адресне розміщення державного замовлення – надання вступнику на денну 

та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти 

рекомендації до зарахування за найвищою із зазначених ним пріоритетностей 

заяв, за якою він потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до 

зарахування на місця навчання за державним та регіональним замовленням, 

відповідно до його конкурсного бала; 

відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який 

виконує її окремі функції в структурному підрозділі вищого навчального 

закладу; 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), 

творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких 

пропозицій чи досягнень тощо; 

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку 

рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета; 

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 

навчання до вищого навчального закладу; 

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – 

автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 

захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 

освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб; 

закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція 

із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або 

регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального 

замовлення); 

квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних 

пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального 

замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана 

для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів; 

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція МДУ для прийому 

вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, 

одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм), форму навчання, курс, строк 

навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, закриті та небюджетні конкурсні 

пропозиції; 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять 

результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються 

відповідно до цих Правил прийому до МДУ (далі – Правила прийому); 
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конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, 

галузевого та територіального коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках 

округлюється з точністю до 0,001; 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої 

освіти незалежно від джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на 

основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв 

вступників відповідно до цих Правил прийому (на конкурсній основі); 

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з 

якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання МДУ; 

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням; 

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, 

щодо зарахування на навчання до МДУ на основі повної загальної середньої 

освіти за квотою-1, що реалізується відповідно до цих Правил прийому; 

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного 

випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього 

ступеня доктора філософії, яка передбачає заслуховування та обговорення 

повідомлення вступника; 

пріоритетність – визначена вступником під час подачі заяв черговість заяв 

(від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою 

визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для 

зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням;  

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю 

зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується 

відповідно до цих Правил прийому; 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку 

рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за 

результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику 

рекомендації до зарахування; 

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття 

ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або 

фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної 

підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені 

Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з 

урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 

року № 1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 

року за № 1351/27796;  

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою 

приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних 

вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку; 

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на 

основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що 
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здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної 

програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей. 

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про 

зайнятість населення». 

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за 

ступенями бакалавра та магістра є ліцензія МДУ на освітню діяльність у сфері 

вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України №102-л від 

22.05.2017р.), акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними 

рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу 

Маріупольського державного університету затвердженого Міністерством освіти 

і науки України від 07.12.2015 року та затверджені вченою радою Правила 

прийому до МДУ (далі – Правила прийому). 

3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за 

спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється 

в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами 

підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за 

якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору. 

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для 

кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який 

триває з 01 січня по 31 грудня. 

4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, 

які самостійно формує вищий навчальний заклад. 

5. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються: 

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня 

бакалавра; 

особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра; 

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії. 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються 

особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план. 

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на 

другий (третій) курс. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

особи можуть прийматись на другий або старші курси. 

6. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, місцем 

проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період 

її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
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визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної 

освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної 

операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037. 

7. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на 

навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 

вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за 

кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету. 

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи 

більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами 

підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.  

8. Організацію прийому вступників до МДУ здійснює приймальна комісія, 

склад якої затверджується наказом ректора МДУ, який є її головою. 

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію МДУ, 

затвердженим вченою радою МДУ (протокол №4 від 25.11.2015р.) відповідно 

до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 

року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 

2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію МДУ 

оприлюднено на веб-сайті МДУ (www.mdu.in.ua). 

Ректор МДУ забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі 

цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної 

комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректора МДУ та/або виконання 

процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до МДУ, вирішуються приймальною 

комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті МДУ (www.mdu.in.ua) в день прийняття або не пізніше 

наступного дня після прийняття відповідного рішення. 

 

 

ІІ. Вимоги до Правил прийому 

 

1. Правила прийому в 2017 році розробляються відповідно до 

законодавства України, затверджуються вченою радою МДУ, розміщуються на 

веб-сайті МДУ (www.mdu.in.ua) і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому 

діють протягом календарного року. 

Правила прийому до аспірантури та докторантури затверджує вчена рада 

МДУ як додаток до Правил прийому. Затверджені правила прийому до 

аспірантури діють з 01 березня 2017 року до 31 серпня 2018 року. Затверджені 

правила прийому до докторантури МДУ діють з 21 червня 2017 року до 31 

серпня 2018 року 

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою та містять: 
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перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, а також 

конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої 

освіти (Додаток 1); 

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування 

вступників за ступенями вищої освіти; 

перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної 

загальної середньої освіти (Додаток 4); 

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування; 

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); 

порядок і строки прийому заяв і документів; 

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення 

їх результатів; 

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, 

що проведені МДУ; 

умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до 

затвердженого у МДУ порядку; 

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних 

випробувань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа 

іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання; 

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цими 

Правилами прийому; 

наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, 

строки оприлюднення рейтингових списків вступників; 

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала; 

квоти для прийому за державним замовленням або регіональним 

замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства; 

перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами. 

3. Правила прийому до аспірантури та докторантури визначають:  

процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури 

та докторантури МДУ; 

зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору 

вступників до аспірантури та докторантури за кожною спеціальністю або 

відповідною галуззю знань. 

4. Правила прийому визначають порядок та умови зберігання робіт 

вступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих 

конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, 

зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт. 

5. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, 

поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів 

можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного вищого навчального 

закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць 

ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви). 

 



7 

ІІІ. Конкурсний відбір 

 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених 

цими Правилами прийому випадках. У 2017 році приймаються сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з 

іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 

081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання відповідно до встановленого законодавством порядку; 

в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до цих Правил прийому. 

3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи: 

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом 

без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами 

співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення); 

визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої 

статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними 

положеннями про проходження військової служби громадянами України; 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 

які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 

зазначеного в  Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 за умови 

подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з 

документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 

№1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та 
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вступних іспитах осіб, як мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за №1707/29837, або копії такого документа). 

яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної 

облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення 

особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України,  

Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 

«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 

іспитах осіб, як мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії 

при регіональну центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);  

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 

листопада 2016 року; 

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених 

пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року; 

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 

освіту за кордоном. 

Особи, зазначені в абзацах другому – четвертому цього пункту, мають 

право на зарахування за співбесідою. 

Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, одинадцятому 

цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за 

результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 

або 2017 року. 

Особи зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у 

конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. 

Особи зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у 

конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

2016 року або вступних іспитів. 

Особи, зазначені в абзаці десятому у цього пункту, мають право на участь 

у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього 

незалежного оцінювання до МДУ відповідно до Порядку прийому для здобуття 

вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія 

проведення антитерористичної операції (на період її проведення), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 
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року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 

року за № 907/29037. 

4. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» 

особи, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні 

через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та 

патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 

2016 року № 1027/900,  зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 

грудня 2016 року за №1707/29837, які для виконання єдиного фахового 

випробування потребують інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку 

особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони 

здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,  зареєстрованому в 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1708/29838, за кодами 

0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601,0701,0702; вступники, 

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 

2017 року, можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами 

вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань у вищому 

навчальному закладі.   

 

 

ІV. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування 

 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється: 

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів; 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється 

відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для 

здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 червня 2003 року № 916; 

за ваучерами; 

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за 

кошти грантів, які отримав (отримала) вищий навчальний заклад (наукова 

установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається 

підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора 

наук). 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 

МДУ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний 

ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або 

місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати 

ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Особа може вступити до МДУ для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за 
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іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження 

додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного 

диплома. Для такої категорії осіб МДУ є обов’язковим виконання додаткового 

навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання 

за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах 

нормативного строку навчання за основним навчальним планом. 

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або 

регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право 

повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в МДУ за тим 

самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого 

бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, 

відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого 

бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. 

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю у МДУ, 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. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю у МДУ, якщо вони мають направлення на навчання, 

видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства. 

5. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням 

та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають: 

особи, зазначені в абзацах другому – четвертому пункту 3 розділу ІІІ цих 

Правил прийому; 

особи, зазначені в абзацах п’ятому – восьмому пункту 3 розділу ІІІ цих 

Умов; 

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, 

захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, осіб, 

які добровільно забезпечувати (або добровільно залучалися до забезпечення) 

проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали 

волонтерську діяльність ) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 

поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення 

антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення; осіб, які перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 

утворені або само організовувалися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції,забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за 

умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до 

складу Збройних сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF/paran8#n8
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відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних 

органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 

утворені або само організувалися для захисту незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі 

формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної 

гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими 

добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії 

із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними 

відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 

органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 

період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) 

та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовшіньої 

розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців 

військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів 

оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, 

поліцейських, осіб рядового та начальницького складу, військовослужбовців, 

працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, 

ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які 

захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 

контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції,забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а 

також дітям сімей працівників підприємств, установ, організацій, які 

залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули 

(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 

одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції 

безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або 

померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час участі у Революції Гідності; 

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в 

період участі в антитерористичній операції; 

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 

також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших 

держав під час цих дій та конфліктів; 

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні 

ним обов’язків військової служби; 

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 

яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 



12 

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено 

причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та 

особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з 

моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2; 

діти, осіб визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту; 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 

яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або 

які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами 

I або II групи; 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

особи зазначені в абзаці дванадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Умов; 

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на 

зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони 

рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або 

закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної 

середньої освіти незалежно від форми вступних випробувань. 

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на 

зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, яка 

визначена в пункті 12 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної 

середньої освіти. 

Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені 

в абзацах п’ятому – одинадцятому цього пункту, мають право на переведення 

на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, 

передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за 

іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну 

пропозицію. 

Особи, зазначені в абзаці дванадцятому цього пункту, мають право на 

переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в 

порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 

Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, допускаються до 

участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального 

замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. 

Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані 

на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати 

участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
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нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття вищої освіти 

зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в 

межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. 

7. Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок державного 

бюджету здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно 

сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, 

державні замовники визначають з окремих спеціальностей переліки 

спеціалізацій, за якими здійснюються формування та розміщення державного 

замовлення, відповідно до переліку наказів Міністерства освіти і науки 

України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими 

здійснюються формування та розміщення державного замовлення (додаток 19). 

8. Обсяг прийому за державним замовленням у МДУ визначається 

державним замовником у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм 

навчання, зазначених у відповідних ліцензіях на провадження освітньої 

діяльності.   

9. МДУ може самостійно утворювати в межах кожної спеціальності  

(спеціалізації спеціальності 035 «Філологія») та форми навчання закриті 

конкурсні пропозиції з поділом обсягу державного замовлення між ними.  

10. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на конкурсні 

пропозиції визначається МДУ у межах різниці між ліцензованим обсягом з 

урахуванням його поділу за формами навчання та обсягом державного або 

регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням 

фактичного виконання державного замовлення. 

11. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається 

МДУ у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами 

навчання. 

12. Квота-1 встановлюється МДУ у межах тридцяти відсотків обсягу 

державного або регіонального замовлення за закритими конкурсними 

пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням обсягу державного 

замовлення. 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

1. Графік роботи приймальної комісії (дні тижня та години):  
 

Термін Дні Години 

05 липня – 31 серпня 

2017 р. 

Понеділок - п’ятниця 900-1700 

Субота 900-1300 

Неділя Вихідний 

20 липня 2017 р. Четвер  

900-1800 
24 липня 2017 р. Понеділок 

25 липня 2017 р. Вівторок 

26 липня 2017 р. Середа  

Святкові дні Вихідний 
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2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору, зарахування 

та переведення на навчання за державним та регіональним замовленням та за 

рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються цим пунктом: 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 

у паперовій або електронній формі 
12 липня 2017 р. 12 липня 2017 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають на 

основі співбесіди, вступних іспитів та 

творчих конкурсів  

до 1800 

20 липня 2017 р. 

до 1800 

20 липня 2017 р. 

Закінчення прийому заяв у паперовій 

або електронній формі та документів 

від осіб, які вступають на основі 

сертифікатів зовнішнього 

оцінювання 

до 1800 

26 липня 2017 р. 

до 1800 

26 липня 2017 р. 

Строки проведення МДУ творчих 

конкурсів  

21 липня – 26 липня  

2017 р. 

21 липня – 26 липня  

2017 р. 

Строки проведення МДУ співбесід 

для осіб, які мають право складати 

співбесіду  

21 липня – 23 липня 

2017 р. 

21 липня – 23 липня 

2017 р. 

Строки проведення МДУ вступних 

екзаменів для осіб, які мають право 

складати вступні екзамени  

21 липня – 26 липня 

2017 р. 

21 липня – 26 липня 

2017 р. 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників, які мають право 

складати співбесіду  

не пізніше 1200  

24 липня 2017 р. 

не пізніше 1200  

24 липня 2017 р. 

Термін виконання вимог до 

зарахування вступниками, які мають 

право складати співбесіду  

до 1800 

25 липня 2017 р. 

до 1800 

25 липня 2017 р. 

Терміни зарахування вступників, які 

мають право складати співбесіду  

не пізніше 1200 

26 липня 2017 р. 

 

Зараховані особи 

виключаються з конкурсу 

на інші місця за 

державним замовленням 

впродовж 26.07.2017 р. 

не пізніше 1200 

26 липня 2017 р. 

 

Зараховані особи 

виключаються з конкурсу 

на інші місця за 

державним замовленням 

впродовж 26.07.2017р. 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

місця державного замовлення. 

не пізніше 1200  

01 серпня 2017 р. 

не пізніше 1200  

01 серпня 2017 р. 

Термін виконання вступниками 

вимог до зарахування  

на місця за державним 

замовленням – 

 до 1200 05 серпня 2017 р; 

на місця за кошти фізичних 

та юридичних осіб не 

пізніше 12 серпня 2017 р. 

на місця за державним 

замовленням – до 1200 05 

серпня 2017 р; 

на місця за кошти 

фізичних та юридичних 

осіб не пізніше 16 серпня 

2017 р. 

Терміни зарахування вступників 

на місця за державним 

замовленням - не пізніше 

1200   07 серпня 2017 р.; 

на місця за державним 

замовленням – не пізніше 

1200   07 серпня 2017 р.; 
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за кошти фізичних та 

юридичних осіб  – 

не пізніше 

14 серпня 2017 р. * 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб  – 

не пізніше 17 серпня 

2017 р. * 

Переведення на вакантні місця 

державного, регіонального 

замовлення та на місця  за рахунок 

цільових пільгових державних 

кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб  

не пізніше 18 серпня 2017 

р. 

не пізніше 18 серпня 

2017 р. 

 

* Дозарахування на вакантні місця  ліцензійного обсягу для навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб проводиться до 30.09.2017 р.  
 

3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору, зарахування на 

навчання вступників, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), на основі повної 

загальної середньої освіти визначаються цим пунктом: 
 

Етапи вступної кампанії 

Денна та заочна 

форми навчання 

за кошти 

державного 

замовлення 

Денна та заочна форми навчання за кошти 

юридичних та фізичних осіб 

1 сесія 2 сесія 3 сесія 

Початок прийому заяв та 

документів  

12 липня  

2017 р. 

12 липня  

2017 р. 

21 липня  

2017 р. 

19 серпня 

2017 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

вступають на основі 

вступних іспитів та творчих 

конкурсів  

до 1800 

20 липня  

2017 р. 

до 1800 

20 липня  

2017 р. 

 

18 серпня  

2017 р. 

 

19 вересня 

2017 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

вступають на основі 

сертифікатів зовнішнього 

оцінювання 

до 1800 

26 липня  

2017 р. 

до 1800 

26 липня  

2017 р. 

 

23 серпня  

2017 р. 

 

23 вересня 

2017 р. 

Строки проведення МДУ 

вступних екзаменів  

21 липня –  

26 липня 

2017 р. 

21 липня –  

26 липня 

2017 р. 

19 серпня –  

23 серпня  

2017 р. 

20 вересня – 

 23 вересня  

2017 р. 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників із зазначенням 

рекомендованих до 

зарахування на місця 

державного замовлення. 

не пізніше 1200  

01 серпня  

2017 р. 

не пізніше  

08 серпня  

2017 р. 

 

23 серпня 

2017 р. 

 

25 вересня 

2017 р. 

Термін виконання 

вступниками вимог до 

зарахування  

до 1200 05 серпня 

2017 р; 

не пізніше  

16 серпня  

2017 р. 

не пізніше  

29 серпня  

2017 р. 

не пізніше  

29 вересня  

2017 р. 

Терміни зарахування 

вступників 

не пізніше 1200   

07 серпня  

2017 р. 

не пізніше  

17 серпня 

2017 р.  

не пізніше  

30 серпня 

2017 р.  

не пізніше  

30 вересня 

2017 р.  
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4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в МДУ проводиться в 

такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна та заочна форми 

навчання 

Додатковий набір на 

вакантні місця в межах 

ліцензованого обсягу на 

заочну форму навчання 

Початок прийому заяв та документів у 

паперовій формі 
12 липня 2017 р. 25 липня 2017 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів у паперовій формі  

не пізніше 1800  

24 липня 2017 р. 

не пізніше 1800  

23 серпня 2017 р. 

Строки проведення МДУ вступних 

фахових випробувань 
26 – 28 липня 2017 р. 28 – 30 серпня 2017 р. 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

вакантні місця ліцензованого обсягу 

29 липня 2017 р. 30 серпня 2017 р. 

Терміни зарахування вступників 

за рахунок цільових 

пільгових державних 

кредитів, за кошти 

фізичних та юридичних 

осіб – не пізніше 04 серпня 

2017 р. 

за рахунок цільових 

пільгових державних 

кредитів, за кошти фізичних 

та юридичних осіб – не 

пізніше  

31 серпня 2017 р. 
 

5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра осіб, які 

здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста за іншим напрямом підготовки (спеціальністю); осіб, які не менше 

одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі 

навчальний план за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) в МДУ 

проводиться в такі строки: 

 
Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання 

Початок прийому заяв та документів у паперовій 

формі 
17 липня 2017 р. 

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій 

формі  
16 серпня 2017 р. 

Строки проведення МДУ вступних фахових 

випробувань 
17-18 серпня 2017 р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування на вакантні місця ліцензованого обсягу 

19 серпня 2017 р. 

Терміни зарахування вступників 

за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів, за кошти фізичних та 

юридичних осіб – не пізніше  

23 серпня 2017 р. 

 

6. Прийом заяв і документів, вступні фахові випробування, що проводить 

МДУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем 
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магістра за всіма формами навчання, крім спеціальності 081 «Право», 

проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 
Денна та заочна форми 

навчання 

Додатковий набір на 

вакантні місця в межах 

ліцензованого обсягу 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 р. 16 серпня 2017 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

складати вступні фахові 

випробування, що проводить МДУ 

28 липня 2017 р. 23 серпня 2017 р. 

Строки проведення в МДУ вступних 

фахових випробувань 

31 липня – 02 серпня  

2017 р. 

28 – 30 серпня  

2017 р. 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників  

із зазначенням рекомендованих 

до зарахування на місця 

державного замовлення – не 

пізніше 03 серпня 2017 р. 

не пізніше 

31 серпня 2017 р. 

Терміни зарахування вступників 

на місця за державним 

замовленням - не пізніше  09 

серпня 2017 р.; 

за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів, за кошти 

фізичних та юридичних осіб – 

не пізніше  

15 серпня 2017 р. 

не пізніше 

1 вересня 2017 р. 

 

7. Прийому заяв та документів, фахове вступне випробування, конкурсний 

відбір, зарахування на навчання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти 

магістра за спеціальністю 081 Право в 2017 році проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна  

форма 

навчання 

Прийом заяв з 12 до 25 липня 2017 р. 

Проведення першої сесії ЗНО  03 серпня 2017 р.  

Прийом заяв для участі у другій сесії ЗНО  до 07 серпня 2017 р. 

Проведення другої сесії ЗНО  14 серпня 2017 р. 

Офіційне оголошення результатів першої сесії  15 серпня 2017 р. 

Офіційне оголошення результатів другої сесії 17 серпня 2017 р. 

Оголошення результатів іспиту у вигляді рейтингових 

оцінок за 200-бальною шкалою 
18 серпня 2017 р. 

Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування  на місця державного замовлення 

– до 23 серпня 2017 р.; за кошти 

фізичних та юридичних осіб – 

28 серпня 2017 р. 

Терміни зарахування вступників на місця державного замовлення 

– до 28 серпня 2017 р.; за кошти 

фізичних та юридичних осіб – 

до 31 серпня 2017 р.* 
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* Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності 081 Право на заочну форму навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб строки прийому заяв та документів, зарахування на навчання можуть бути подовжені у разі 

потреби за рішенням приймальної комісії, за умови зарахування в 2017 році, з обов’язковим поданням до приймальної 

комісії результатів єдиного фахового вступного випробування, крім категорій вступників, яким було надано право брати 

участь у конкурсному відборі за результатами вступних випробувань в ВНЗ. 

 

8. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить МДУ, 

зарахування на навчання студентів на старші курси у порядку переведення та 

поновлення відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженим наказом 

Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 р. в такі строки*: 
 

Етапи вступної кампанії 
Зимовий 

канікулярний період 

Літній 

канікулярний період 

Початок прийому заяв та документів 23 січня 2017 р. 17 липня 2017 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
4 лютого 2017 р. 18 серпня 2017 р. 

Строки проведення в МДУ вступних 

випробувань  
6 лютого 2017 р. 19 серпня 2017 р. 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

вакантні місця ліцензованого обсягу 

06 лютого 2017 р. 21 серпня 2017 р. 

Термін зарахування вступників 

за рахунок цільових 

пільгових державних 

кредитів, за кошти 

фізичних та юридичних 

осіб – не пізніше  

07 лютого 2017 р. 

за рахунок цільових 

пільгових державних 

кредитів, за кошти  

фізичних та юридичних  

осіб – не пізніше  

23 серпня 2017 р. 

* На підставі рішення приймальної комісії строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання можуть бути змінені.  

 

9. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір,  

зарахування до аспірантури та докторнатури МДУ здійснюється згідно Правил 

прийому до аспірантури та докторантури МДУ  в 2017 році (додаток 14). 

 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

до вищих навчальних закладів 

 

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та 

заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у 

конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цих Правил 

прийому, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 5 

розділу ІV цих Правил прийому, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по 

батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про 

повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного 

оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній 

формі.  
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Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають 

спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття 

вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 

3 розділу ІІІ цих Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1,  

передбачене пунктом 5 розділу ІV цих Правил прийому, і бажають 

скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.  

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.  

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не 

більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції 

для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не 

обмежується. 

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією 

МДУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на 

участь у конкурсному відборі до МДУ в 2017 році (додаток 13), розробленим 

відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь 

у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 

року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 

року за № 1516/29646. 

МДУ створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання 

допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники 

можуть звернутися до таких консультаційних центрів будь-якого вищого 

навчального закладу з метою створення електронного кабінету, внесення заяви 

в електронній формі, атестату. 

3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної 

комісії МДУ. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється 

уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття 

заяви. 

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми) та форми 

навчання. 

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники 

обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

«претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального 

замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за 

державним або регіональним замовленням»; 

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та 

регіонального замовлення»; 

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних 

осіб. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1352-15/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1352-15/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1352-15/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1352-15/paran4#n4
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Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на 

основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або 

регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для 

здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви 

відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) 

означає найвищу пріоритетність.  

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники 

подають окремі заяви. 

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто 

оригінали: 

 документа, що посвідчує особу; 

 військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 

 документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

 сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

 документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, 

зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності). 

Вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 

січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, 

передбачених відповідно до вимог абзацу дванадцятого пункту 3 розділу ІІІ цих 

Правил прийому. 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання 

додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 копію документа, що посвідчує особу; 

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію 

додатка до нього; 

 копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 

(для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

 копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного 

випробування з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що 

вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право»); 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
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У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку 

персональних даних. 

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності). 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

Перелік документів, обов’язкових для вступу до аспірантури та 

докторантури МДУ визначені в Правилах прийому до аспірантури МДУ 

(додаток 14). 

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише 

один раз (виконання вимог до зарахування).  

Медична довідка за формою 086-о для подачі заяви до МДУ не є 

обов’язковою, але вона подається до медичного пункту університету після 

зарахування не пізніше 30 вересня. 

7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у 

конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цих Правил 

прийому, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 5 

розділу ІV цих Правил прийому, подаються вступником особисто при подачі 

документів у паперовій формі у визначені цими Правилами прийому або 

відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують 

спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають 

права на отримання таких спеціальних прав. 

8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття 

вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-одинадцятим пункту 5 

розділу ІІІ цих Правил прийому, подаються вступником особисто одночасно з 

виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

передбачених у пункті 1 розділу ІХ цих Правил прийому або при укладанні 

договору про надання освітніх послуг між МДУ та фізичною (юридичною) 

особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на 

здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних 

прав. 

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

комісією МДУ, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, 

військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття 

вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на 

здобуття вищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів. 
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Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує 

його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про 

освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі 

приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту 

на підставі його сканованої копії (фотокопії). 

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 

МДУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або 

отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня 

після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових 

списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті МДУ (mdu.in.ua) на 

підставі даних, внесених до Єдиної бази. 

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 

(напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав 

для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної 

загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-

1, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом 

при поданні заяви у паперовій формі. 

13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована МДУ на 

підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів 

на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення 

відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається 

неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна 

комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після 

чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення 

вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу у МДУ, без права подання нової заяви 

з такою ж пріоритетністю. 

14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 

року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 

освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за 

№ 614/27059. 

15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу 

духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 

2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання 

документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого 

навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених 
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документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу 

духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними 

навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 серпня 2015 року № 652. 

 

VII. Організація та проведення конкурсного відбору 

 

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали 

сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних 

іспитів, творчих конкурсів) з конкурсних предметів, визначених в додатку до 

цих Правил прийому.  

Додатком до цих Правил прийому визначається: 

- мінімальна кількість балів сертифіката із загальноосвітніх предметів 

(вступних іспитів, творчих конкурсів), з якими вступник допускається до участі 

у конкурсному відборі для зарахування на навчання; 

- вагові коефіцієнти кожного конкурсного предмету (вступних іспитів, 

творчих конкурсів). 

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього 

незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, або складають вступний іспит з 

урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій. 

Для конкурсних пропозицій спеціальностей (спеціалізацій) галузі «Освіта», 

які передбачають підготовку фахівців для шкіл з навчанням новогрецькою, 

польською, російською мовами або вивченням цих мов, МДУ може до переліку 

предметів на вибір додавати вступний іспит з відповідної мови. 

При вступі на спеціальності 061 Журналістика та 014.11.Середня освіта 

(фізична культура) вступники складають письмове вступне випробування 

у формі творчого конкурсу (додаток 7). 

Творчий конкурс за спеціальністю 061 «Журналістика»  професійно 

зорієнтоване вступне випробування вступника, під час якого він демонструє 

знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування 

журналістського фаху. Творчий конкурс складається з написання 

журналістського твору за результатами прес-конференції, організованої для 

вступників. 

Творчий конкурс за спеціальністю 014.11 «Середня освіта (фізична 

культура)» – професійно зорієнтоване вступне випробування вступника, під час 

якого здійснюється перевірка рівня знань з теорії основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності. Творчий конкурс проводиться в письмовій тестовій формі. 

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня 

магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання 

для здобуття ступеня магістра, зараховуються: 

результати вступного іспиту з іноземної мови, інших фахових 

випробувань; 
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для вступу за спеціальністю 081 «Право» – бали єдиного фахового 

вступного випробування з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі 

складові: 

тест з права; 

тест загальної навчальної правничої компетентності; 

тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька 

мова). 

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного 

випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється 

відповідно до законодавства. 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing 

System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче 

рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного 

рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.  

3. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії та їх вагові коефіцієнти визначаються правилами прийому до 

аспірантури МДУ (додаток 14). 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing 

System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче 

рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного 

рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.  

Відповідно до Правил прийому особам, які вступають до аспірантури з 

іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра 

(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. 

4. Особи, які на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста вступають для здобуття ступеня бакалавра, складають 

вступне фахове випробування письмово.  

Результати вступного фахового випробування оцінюються за 100-

бальною шкалою. Особи, які набрали на вступному фаховому випробуванні від 

0 до 24 балів, позбавляються права участі у конкурсному відборі. 

Особи, які вступають до МДУ для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю, складають додаткове вступне випробування (кваліфікаційну 

співбесіду), яке оцінюється за двобальною шкалою «склав», «не склав». Особи, 

які за результатами додаткового вступного випробування (кваліфікаційної 

співбесіди) отримали оцінку «не склав», не допускаються до складання 

вступного фахового випробування та участі у конкурсі. 
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Прийом на навчання осіб з метою переведення та поновлення та осіб, які 

відповідно до абзацу 5 пункту 5 розділу І цих Правил прийому вступають до 

МДУ, проводиться за умови складання вступного фахового випробування у 

вигляді співбесіди. 

5. Конкурсний бал розраховується: 

5.1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за формулою 

 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, 

 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів;  

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або 

творчого конкурсу;  

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 

12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 11),  

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ЦДПРІС МДУ для 

вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності 101 

Екологія та 124 Системний аналіз. 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-

бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» 

відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин 

додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 

12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у 

міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки 

України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і 

Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних 

випробувань за вибором вступника. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2016 року з базових предметів, 

призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 або 2016 року останній 

доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 

200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади МДУ для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей101 

Екологія та 124 Системний аналіз можуть нараховуватись додаткові бали до 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при 

розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 

балів, але не вище 200 балів за предмет. 

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий 

(ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його 

множення на їх добуток, причому: 
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РК дорівнює 1,03 для конкурсних пропозицій МДУ; 

ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності 

101 Екологія та 124 Системний аналіз; 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, 

які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що 

знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, 

та 1,00 в інших випадках; 

ПЧК дорівнює 1,00 в МДУ. 

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він 

встановлюється таким, що дорівнює 200. 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-

бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому 

значенню. 

5.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають для здобуття ступеня 

бакалавра за спорідненою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як 

результат вступного фахового випробування. За рівних результатів вступного 

фахового випробування право на першочергове зарахування має вступник з 

вищим середнім балом додатка до диплома молодшого спеціаліста. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до МДУ для здобуття 

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється 

як сума результатів вступного фахового випробування та середнього бала 

додатка до диплома молодшого спеціаліста. 

Особи, які вступають до МДУ для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю, проходять додаткове вступне випробування (кваліфікаційну 

співбесіду), яке передує вступному фаховому випробуванню.  

Середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста обчислюється за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. Середній бал 

документа вноситься до Єдиної бази.  

При розрахунку середнього бала додатка до диплома молодшого 

спеціаліста, враховуються незалежно від форми контролю (іспит, залік) усі 

підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну 

атестацію. 

Оцінки з додатку до диплома молодшого спеціаліста, які виставлені за 5-

бальною шкалою, враховуються за таблицею перерахунку балів, наведеної в 

додатку до цих Правил прийому. 

5.3. Конкурсний бал абітурієнта 2017 року для вступу на ОС магістр буде 

представлений сумою таких складових, як результати складання вступних 

фахових випробувань та середнього балу диплома про здобутий раніше 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).  

Для вступу для здобуття ступеня магістра на основі здобутого раніше 

освітнього ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

конкурсний бал розраховується за формулою:  
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Конкурсний бал (КБ) = К1*П1+К2*П2+К3*Д, де 

 

К1, К2, К3 – коефіцієнти для розрахунку ваги кожної складової (додаток 4); 

Д – це середній бал диплому про здобуту раніше освіту; 

П1, П2 – оцінки зі вступних фахових випробувань; 

Загальна сума конкурсного балу має бути не більше 100, а в 

коефіцієнтному вимірі –1.  

Результати вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.  

Особи, які вступають до МДУ для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проходять додаткове 

вступне випробування (кваліфікаційну співбесіду), яке передує вступним 

фаховим випробуванням. 

При розрахунку середнього бала додатка до документа, на базі якого 

здійснюється вступ, враховуються незалежно від форми контролю (іспит, 

диференційований залік, залік) усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, 

практик, оцінок за державну атестацію.  

Оцінки з додатку до документа, на базі якого здійснюється вступ, які 

виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються за таблицею відповідності, 

наведеної в додатку до цих Правил прийому. 

5.4. Для конкурсного відбору осіб, які відповідно до абзацу 5 пункту 5 

розділу І цих Правил прийому вступають до МДУ, конкурсний бал 

обчислюється як результат вступного фахового випробування (співбесіди). 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 100-

бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому 

значенню. 

При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись 

принцип рівності прав вступників. 

6. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів.  

Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого 

приймальною комісією бала на одній з них (див. Додаток 4), не допускаються 

до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на 

навчання. 

8. Відповідно до Положення про приймальну комісію МДУ (наказ МДУ 

№333 від 27.11.2015р.) для проведення вступних іспитів створюються 

екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на 

навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

створюються фахові атестаційні комісії. Вступні іспити до аспірантури 

проводяться предметними комісіями. 

8. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісій МДУ 

не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 



28 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які 

бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою 

приймальної комісій МДУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 

документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що 

виходять за межі зазначених програм.  

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих 

конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті МДУ (mdu.in.ua). У 

програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.  

9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які 

забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені МДУ, 

розглядає апеляційна комісія МДУ, склад та порядок роботи якої 

затверджуються наказом ректора МДУ. 

11. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної 

бази. 

12. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть 

бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну 

пропозицію в МДУ. 

13. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії, після 

відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в 

документацію, перераховують конкурсний бал. 

14. Інформацію про призерів (осіб, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) 

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України приймальні комісії отримують з Єдиної бази. 

 

 

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі 

повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 
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 2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом. У межах інших зазначених в пункті 1 цього 

розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

за пріоритетністю заяви від 1 до 9; 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. 

Якщо встановлені в другому-четвертому абзацах цього пункту додаткові 

правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому 

списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на 

підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної 

бази. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної 

загальної середньої освіти); 

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних 

іспитів, квоти-1(тільки на основі повної загальної середньої освіти). 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті МДУ (mdu.in.ua). 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або 

регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються 

приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються відповідно до 

матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного 

розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (додаток 19) 

та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом 

розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб-

сайті МДУ (mdu.in.ua) відповідно до строків, визначених у розділі V цих 

Правил прийому. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 

розділу. 

6. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на 

здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти (денної та заочної форм) формується в Єдиній базі на основі конкурсних 

балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних 

обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до 

зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час 

подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути 

рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним 

замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для 

реалізації адресного розміщення державного замовлення формується 

відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму 

адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році 

(додаток 19). 



30 

У разі якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення 

мінімальний обсяг державного замовлення не досягається за відкритою 

конкурсною пропозицією, то вона анулюється. 

7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі 

здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на 

ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до 

розділу X цих Правил прийому. 

8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної 

комісії МДУ. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

розміщується на офіційному веб-сайті МДУ (mdu.in.ua), а також відображається 

у кабінеті вступника в Єдиній базі. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до 

Правил прийому. 

 

IX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального 

замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V 

цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для 

зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати 

особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або 

інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної 

комісії МДУ. Подані оригінали документів зберігаються у МДУ протягом 

усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім 

того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.  

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил 

прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році 

на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, крім 

випадків, визначених у розділах ХІ та ХІІ цих Правил прийому. 

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти 

фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

 

X. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 

не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

передбачених у пункті 1 розділу ІX цих Правил прийому. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/print1448995176862677#n265
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2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано 

рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням або яким 

було не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним 

замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі 

виключно на місця державного та регіонального замовлення», приймається за 

заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії 

вищого навчального закладу та долучається до його особової справи. 

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 

пункту 1 розділу ІX цих Правил прийому. 

Договір про надання освітніх послуг між МДУ та фізичною (юридичною) 

особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір 

не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, 

наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється 

згідно з договором, укладеним сторонами. 

4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за 

кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім 

двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому 

навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за 

рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку 

навчання. 

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім 

двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених 

документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір 

студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів 

документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому 

вони зберігаються. 

 

XI. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі 

повної загальної середньої освіти 

 

1. МДУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення 

державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти 

в межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього 

навчального закладу за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, 

передбаченому пунктом 6 розділу VIIІ цих Умов, і надалі анульовані згідно з 

пунктом 1 розділу Х цих Умов. 
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2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення 

користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця 

державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IV цих 

Правил прийому. 

3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної 

загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності: 

особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним 

замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені 

абзацами четвертим-сьомим пункту 5 розділу IV цих Правил прийому, 

незалежно від конкурсного бала; 

особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним 

замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені 

абзацами другим, третім, восьмим-одинадцятим пункту 5 розділу ІV цих 

Правил прийому, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від 

мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця 

державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним 

конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VІII цих Правил 

прийому, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей 101 

Екологія та 124 Системний аналіз); 

особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним 

замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені 

абзацами дванадцятим пункту 5 розділу ІV цих Правил прийому, у разі, якщо 

отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив 

отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за 

цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, 

передбаченому пунктом 5 розділу VІII цих Правил прийому, не більше ніж на 

10 балів (тільки для спеціальностей 101 Екологія та 124 Системний аналіз); 

особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в 

порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIІI цих Правил прийому (тільки 

для спеціальностей 101 Екологія та 124 Системний аналіз). 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в 

абзацах другому – п’ятому цього пункту, проводиться при відсутності 

непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від 

переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому 

списку в межах кожної із зазначених категорій. 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні 

місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому – п’ятому 

пункту 3 цього розділу, МДУ використовує для цього вакантні місця 

державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності 

– інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на 

вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-

п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про 

що негайно ставить до відома відповідного державного замовника. 

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються 

такими, що не розмішені в МДУ. МДУ повідомляє державного замовника про 
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їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі 

відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього 

розділу, МДУ надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових 

місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо 

використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника. 

 

 

XII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок 

цільового пільгового державного кредиту 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором МДУ на 

підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на 

інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті МДУ 

(mdu.in.ua) у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих 

Правил прийому або відповідно до нього. 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 

передбачених пунктом 5 розділу ХІV Правил прийому. 

Вступники можуть бути відраховані з МДУ за власним бажанням, а таким 

особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після 

подання заяви про відрахування. 

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 

календарних днів від дня їх початку, відраховуються з МДУ, про що видається 

відповідний наказ. 

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, 

місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які 

брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких 

претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних 

пропозицій МДУ за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення 

заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому 

накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 

18.00 години 19 вересня. 

5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за 

рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою 

вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі 

у конкурсі відповідно до вимог цих Правил прийому. 
Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються 

за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, яким надано 

спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням, та за 

рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до абзацу десятому 

пункту 5 розділу ІІІ цих Правил. Іншим категоріям вступників право на 

зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/print1452603005455989#n297
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пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище 

категорії або їх письмової відмови від таких місць. 

 

 

ХІІI. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства 

до МДУ 

 

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до МДУ 

здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом 

Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку 

економічного співробітництва областей України з суміжними областями 

Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки 

Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 

136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 

684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 

1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та 

осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 

листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України від 11 грудня 2015 року № 1272). 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими 

навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. 

Прийом іноземців до МДУ на навчання за рахунок коштів державного 

бюджету здійснюється в межах квот для іноземців. 

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного 

замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:  

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних 

договорів України; 

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням 

закордонного українця.  

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до 

МДУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). 

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 

(юридичних) осіб здійснюється МДУ двічі на рік, до і на початку академічних 

семестрів (але не пізніше 01 листопада і  01 березня відповідно), для здобуття 

ступенів бакалавра, магістра. 

МДУ здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа 

про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для 

вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких 

проводиться вступне випробування. 
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Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти 

здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і 

мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 

надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і 

врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 

документ про здобутий рівень освіти. 

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 

МДУ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі. 

5. Вимоги МДУ щодо відповідності вступників із числа іноземців, які 

прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні 

вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних 

випробувань, творчих конкурсів та зарахування визначенні у додатку Правил 

прийому та оприлюднено на офіційному веб-сайті МДУ (mdu.in.ua). 

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 

договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 

зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот 

для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. 

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 

мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між МДУ та 

іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, 

приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань 

МДУ. 

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і 

статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до 

МДУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й 

громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, 

законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у 

межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, 

передбачених Правилами прийому. 

 

 

 

XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому  

до МДУ 

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу  

масової інформації). Представники ЗМІ, які бажають бути присутніми на 

засіданні приймальної комісії МДУ, звертаються до голови Приймальної 

комісії з відповідною заявою (не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання). 

Голова Приймальної комісії приймає рішення про надання дозволу зазначеним 

у заяві особам бути присутніми на засіданні Приймальної комісії. 
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2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 

України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою 

приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 

приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана 

створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 

засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з 

документами, що надаються членам приймальної комісії. 

3. МДУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з 

ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію 

відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила 

прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним 

замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою 

програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість 

місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-

сайті МДУ (mdu.in.ua) не пізніше робочого дня, наступного після 

затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей. 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, 

не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше 

ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку 

денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті МДУ (mdu.in.ua). 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за 

квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських 

олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування 

наказу про його зарахування. 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 

фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за 

спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми 

програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до 

зарахування та зарахування до МДУ здійснюється інформаційними системами, 

в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та 

нормативні терміни навчання 

 

Бакалавр 
Галузь знань Спеціальність  Освітня програма Пропонований до 

набору 

ліцензований обсяг 

Нормативний 

термін навчання 

Форма навчання 

денна заочна денна заочна 
Факультет філології та масових комунікацій 

01 освіта 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 70 50 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

014.11 Середня освіта Фізична культура 20 10 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

014.01 Середня освіта Українська мова і література 35 35 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

014.02 Середня освіта Мова і література (російська) 10 - 3 р. 10 міс. - 

03 гуманітарні науки 
 

035.01  Українська мова і література Українська мова і література 15 15 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

035.03 Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно) 

Переклад (українська, російська, 

польська) 
15 20 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

Мова та література (російська) 10 - 3 р. 10 міс. - 

05 соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія Практична психологія 50 60 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

06 журналістика 061 Журналістика 

Журналістика 50 40 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

Реклама та зв’язки з 

громадськістю 
30 30 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

Історичний факультет 

01 освіта 014.03 Середня освіта Історія 20 25 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

02 культура і 

мистецтво 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
55 30 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

03 гуманітарні науки 
032 Історія та археологія Історія 20 - 3 р. 10 міс. - 

034 Культурологія Культурологія 20 10 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

05 соціальні та 

поведінкові науки 
054 Соціологія Соціологія 20 10 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

052 Політологія Політологія 20 10 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

29 міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
Міжнародні відносини 50 30 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 
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Факультет іноземних мов 

01 освіта 

014.02 Середня освіта Мова і література (англійська) 20 30 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

014.02 Середня освіта Мова і література (німецька) 15 15 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

014.02 Середня освіта Мова і література (французька) 10 - 3 р. 10 міс. - 

03 гуманітарні науки 

035.04 Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

Мова та література (англійська) 10 15 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

Мова та література (німецька) 10 10 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

035.05 Романські мови та літератури 

(переклад включно) 
Мова та література (французька) 5 - 3 р. 10 міс. - 

Факультет грецької філології 

01 освіта 014.02 Середня освіта 
Мова і література (новогрецька) 20 25 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

Мова і література (італійська) 15 - 3 р. 10 міс. - 

03 гуманітарні науки 

035.04 Германські мови та літератури 

(переклад включно) 
Переклад (англійська) 15 20 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

035.05 Романські мови та літератури 

(переклад включно) 

Мова та література (італійська) 15 - 3 р. 10 міс. - 

Переклад (італійська) 15 - 3 р. 10 міс. - 

035.05 Класичні мови та літератури 

(переклад включно) 

Мова та література (новогрецька) 20 25 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

Переклад (новогрецька) 15 20 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

Економіко-правовий факультет 

05 соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка Міжнародна економіка 55 45 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

07 управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент 50 20 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

08 право 081 Право Право 120 90 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

10 природничі науки 101 Екологія 

Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

30 20 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

12 інформаційні 

технології 
124 Системний аналіз Системний аналіз 20 10 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

12 інформаційні 

технології 
125 Кібербезпека Кібербезпека 15 15 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

24 сфера 

обслуговування 
242 Туризм Туризм 20 10 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 

29 міжнародні 

відносини 
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 30 10 3 р. 10 міс. 3 р. 10 міс. 
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Магістр  
Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензований 

обсяг 

Нормативний термін 

навчання 

денна заочна денна заочна 
Факультет філології та масових комунікацій 

01 Освіта 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 35 35 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

014.01 Середня освіта  Українська мова і література 15 15 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

017 Фізична культура та спорт Фізична культура 10 10 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

014.02 Середня освіта  Мова і література (російська) 5 - 1р. 4 міс. - 

03 Гуманітарні науки 035.01 Українська мова і література Українська мова і література 5 5 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

035.03 Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно) 

Мова і література (російська) 10 - 1р. 4 міс. - 

035.03 Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно) 

Переклад (українська, російська, 

польська) 

7 - 1р. 4 міс. - 

05 соціальні та 

поведінкові науки 

053 Психологія Практична психологія 20 10 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

06  журналістика 061 Журналістика Журналістика 15 15 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

061 Журналістика Зв’язки з громадськістю 10 - 1р. 4 міс. - 

Історичний факультет 

01 Освіта 014.03 Середня освіта  Історія - 10 - 1р. 4 міс. 

02 Культура і 

мистецтво 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

20 20 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія 10 - 1р. 4 міс. - 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Міжнародні відносини 10 10 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

Факультет іноземних мов 

01 Освіта 014.02 Середня освіта  Мова і література (німецька) 5 10 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

014.02 Середня освіта  Мова і література (англійська) 10 15 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

03 Гуманітарні науки 035.04 Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

Мова і література (німецька) 5 - 1р. 4 міс. - 

035.04 Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

Мова і література (англійська) 10 5 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент Управління навчальним закладом 

(загальноосвітній навчальний 

заклад) 

30 20 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

Факультет грецької філології 

03 Гуманітарні науки 035.04 Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

Переклад (англійська) 9 - 1р. 4 міс. - 

035.08 Класичні мови та літератури Мова і література (новогрецька) 20 20 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(переклад включно) 

035.08 Класичні мови та літератури 

(переклад включно) 

Переклад (новогрецька) 7 - 1р. 4 міс. - 

035.05 Романські мови та літератури 

(переклад включно) 

Переклад (італійська) 7 - 1р. 4 міс. - 

Економіко-правовий факультет 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка Міжнародна економіка 10 10 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент Менеджмент організацій та 

адміністрування 

15 15 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

073 Менеджмент Управління фінансово-

економічною безпекою 

30 20 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

08 Право 081 Право Право 60 60 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

10 Природничі науки 101 Екологія Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

20 10 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

28 Публічне управління 

та адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Місцеве самоврядування 30 20 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 

29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 20 10 1р. 4 міс. 1р. 4 міс. 



41 

Додаток 2 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс і третій курс (з нормативним терміном навчання на 

вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра 

 

   Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) 
Споріднені спеціальності/інші 

спеціальності ОС молодшого 

бакалавра, ОКР молодшого 

спеціаліста 

Код та назва 

спеціальності 

Освітня програма Курс Термін 

навчання 

Кількість місць за 

кошти фізичних 

та юридичних осіб 

Факультет філології та масових комунікацій 

Інші спеціальності 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 2 2 р. 10 міс. 22 

Інші спеціальності 014.11 Середня освіта Фізична культура 2 2 р. 10 міс. 5 

Інші спеціальності 014.01 Середня освіта Українська мова і література 2 2 р. 10 міс. 13 

Інші спеціальності 035.01 Українська мова та 

література 
Українська мова і література 

2 2 р. 10 міс. 6 

Інші спеціальності 

035.03 Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно) 

Переклад (українська, 

російська, польська) 

2 2 р. 10 міс. 4 

Інші спеціальності Мова та література 

(російська) 

2 2 р. 10 міс. 3 

Інші спеціальності 053 Психологія Практична психологія 2 2 р. 10 міс. 9 

Інші спеціальності 

061 Журналістика 

Журналістика 2 2 р. 10 міс. 5 

Інші спеціальності Реклама та зв’язки з 

громадськістю 

2 2 р. 10 міс. 6 

Історичний факультет 
Інші спеціальності 014.03 Середня освіта Історія 2 2 р. 10 міс. 7 

Інші спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

2 2 р. 10 міс. 26 

Інші спеціальності 032 Історія та археологія Історія 2 2 р. 10 міс. 5 

Інші спеціальності 034 Культурологія Культурологія 2 2 р. 10 міс. 13 

Інші спеціальності 054 Соціологія Соціологія 2 2 р. 10 міс. 14 

Інші спеціальності 052 Політологія Політологія 2 2 р. 10 міс. 12 

Інші спеціальності 055 Міжнародні відносини, Міжнародні відносини 2 2 р. 10 міс. 18 
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суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Факультет іноземних мов 
Інші спеціальності 

014.02 Середня освіта 
Мова і література 

(англійська) 

2 2 р. 10 міс. 2 

Інші спеціальності 035.04 Германські мови та 

літератури (переклад включно) 

Мова та література 

(англійська) 

2 2 р. 10 міс. 1 

Економіко-правовий факультет 
Інші спеціальності 051 Економіка Міжнародна економіка 2 2 р. 10 міс. 20 

Інші спеціальності 056 Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародний бізнес 

2 2 р. 10 міс. 13 

Інші спеціальності 073 Менеджмент Менеджмент 2 2 р. 10 міс. 25 

Інші спеціальності 081 Право Право 2 2 р. 10 міс. 29 

Інші спеціальності 

101 Екологія 

Екологія, охорона 

навколишнього середовища 

та збалансоване 

природокористування 

2 2 р. 10 міс. 6 

5.05050202 обслуговування верстатів з ПУ та 

РТК, 

5.05020201 монтаж, обслуговування засобів 

та систем автоматизації технологічного 

виробництва, обслуговування верстатів з 

програмним управлінням і робототехнічних 

комплексів 

124 Системний аналіз Системний аналіз 

2 2 р. 10 міс. 12 

Інші спеціальності 242 Туризм Туризм 2 2 р. 10 міс. 8 

 

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 
   Споріднені спеціальності/інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого 

спеціаліста 

Код та назва спеціальності Курс Термін 

навчання 

Кількість місць за 

кошти фізичних та 

юридичних осіб 

Факультет філології та масових комунікацій 

5.01010101 дошкільна освіта, 

5.01010201 початкова освіта, 

5.01010601 соціальна педагогіка 

6.010101 Дошкільна освіта 3 1 р. 10 міс. 18 

5.01010101 дошкільна освіта, 

5.01010201 початкова освіта, 

5.01010301 технологічна освіта, 

6.020303 Філологія (мова та література 

(російська)) 

 

3 1 р. 10 міс. 4 
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5.01010401 професійна освіта (за профілем підготовки), 

5.01010601 соціальна педагогіка, 

5.01020201 бібліотечна справа, 

5.01020401 народна художня творчість, 

5.01020501 діловодство, 

5.01020701 організація туристичного обслуговування, 

5.03030301 видавнича справа та редагування, 

5.05150101 друкарське виробництво, 

5.05150102 розробка, виготовлення та оформлення 

пакувань, 

5.05150103 комп’ютерна обробка текстової, графічної та 

образної інформації, 

5.05150104 дизайн друкованої продукції 

6.020303Філологія (переклад 

(українська, російська, польська)) 

3 1 р. 10 міс. 2 

5.01010101 дошкільна освіта (за профілем підготовки 

психологія) 

5.01010201 початкова освіта (за профілем підготовки 

психологія), 

5.01010301 технологічна освіта (за профілем підготовки 

психологія), 

5.01010401 професійна освіта (за профілем підготовки 

психологія), 

5.13010101 соціальна робота 

6.030103 Практична психологія 

3 1 р. 10 міс. 9 

5.02020301 кіно-, телемистецтво, 

5.02020101 акторське мистецтво, 

5.02021101 художнє фотографування 

5.03030301 видавнича справа та редагування, 

5.03050201 інформаційна діяльність підприємства 

5.05150103 комп’ютерна обробка текстової, графічної та 

образної інформації, 

6.030301 Журналістика 

3 1 р. 10 міс. 17 

5.02020501 образотворче мистецтво, 

5.01020701 організація туристичного обслуговування, 

5.02020701 дизайн, 

5.02020801 декоративно-прикладне мистецтво, 

5.03050201 інформаційна діяльність підприємства 

5.03050701 маркетингова діяльність, 

5.05150104 дизайн друкованої продукції 

5.14010101 організація обслуговування в готелях 

6.030302 Реклама та зв’язки з 

громадськістю 

3 1 р. 10 міс. 10 

Історичний факультет 

5.01020201 бібліотечна справа, 

5.01020501 діловодство, 

5.03030301 видавнича справа та редагування 

6.020105 Документознавство та 

інформаційна діяльність 

3 1 р. 10 міс. 23 
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5.02010401 народна художня творчість, 

5.02020102 театрально-декораційне мистецтво, 

5.02020201 хореографія, 

5.02020301 кіно-, телемистецтво, 

5.02020401 музичне мистецтво, 

5.02020501 образотворче мистецтво, 

5.02020701 дизайн, 

5.02020801 декоративно-прикладне мистецтво, 

5.02021101 художнє фотографування 

6.020101 Культурологія 

3 1 р. 10 міс. 25 

5.01010101 дошкільна освіта, 5.01010201 початкова освіта, 

5.01010301 технологічна освіта, 5.01010401 професійна 

освіта (за профілем підготовки), 

5.01010601 соціальна педагогіка, 

5.05010101 обслуговування програмних систем і 

комплексів, 

5.05010102 обслуговування систем баз даних і знань, 

5.05010201 обслуговування комп’ютерних системі мереж,  

5.05010201 розробка програмного забезпечення, 

5.13010101 соціальна робота 

6.030101 Соціологія 

3 1 р. 10 міс. 15 

Економіко-правовий факультет 
5.03050201 інформаційна діяльність підприємства, 

5.03050401 економіка підприємства, 

5.03050601 прикладна статистика, 

5.03050701 маркетингова діяльність, 

5.03050702 комерційна діяльність, 

5.03050801 фінанси та кредит, 

5.03050802 оціночна діяльність, 

5.03050901 бухгалтерський облік 

5.03051001 товарознавство, комерційна діяльність, 

5.03051002 організація заготівель і товарознавства 

сільськогосподарської продукції 

6.030503 Міжнародна економіка 

3 1 р. 10 міс. 24 

5.03050201 інформаційна діяльність підприємства, 

5.03050401 економіка підприємства, 

5.03050601 прикладна статистика, 

5.03050701 маркетингова діяльність, 

5.03050702 комерційна діяльність, 

5.03050801 фінанси та кредит, 

5.03050802 оціночна діяльність, 

5.03050901 бухгалтерський облік 

5.03051001 товарознавство, комерційна діяльність, 

5.03051002 організація заготівель і товарознавства 

6.030206 Міжнародний бізнес 

3 1 р. 10 міс. 14 
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сільськогосподарської продукції 

5.03050201 інформаційна діяльність підприємства, 

5.03050401 економіка підприємства, 

5.03050601 прикладна статистика, 

5.03050701 маркетингова діяльність, 

5.03050702 комерційна діяльність, 

5.03050801 фінанси і кредит, 

5.03050802 оціночна діяльність, 

5.03050901 бухгалтерський облік, 

5.03051001 товарознавство та комерційна діяльність, 

5.03051002 організація заготівель і товарознавство 

сільськогосподарської продукції, 

5.03060101 організація виробництва, 

5.03060102 організація обслуговування на транспорті 

5.14010101 організація обслуговування в готелях, 

5.14010102 організація обслуговування в закладах 

ресторанного господарства і торгівлі, 

5.14010202 організація обслуговування населення 

6.030601 Менеджмент 

3 1 р. 10 міс. 20 

5.04010602 Прикладна екологія 6.040106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування 

3 1 р. 10 міс. 5 

5.05010301 розробка програмного забезпечення, 

5.05010201 обслуговування комп’ютерних систем та мереж 
6.040303 Системний аналіз 

3 1 р. 10 міс. 9 

5.01020201 бібліотечна справа, 

5.01020401 народна художня творчість, 

5.01020501 діловодство, 

5.01020701 організація туристичного обслуговування 

5.14010101 організація обслуговування в готелях, 

5.14010102 організація обслуговування в закладах 

ресторанного господарства і торгівлі, 

5.14010202 організація обслуговування населення 

6.140103 Туризм 

3 1 р. 10 міс. 13 

5.03040101 правознавство, 

5.03040102 правоохоронна діяльність 
6.030401 Правознавство 

3 1 р. 10 міс. 37 
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Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) 
Споріднені спеціальності/інші 

спеціальності ОС молодшого 

бакалавра, ОКР молодшого 

спеціаліста 

Код та назва спеціальності Освітня програма Курс Термін 

навчання 

Кількість місць за 

кошти фізичних 

та юридичних осіб 

Факультет філології та масових комунікацій 

Інші спеціальності 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 2 2 р. 10 міс. 16 

Інші спеціальності 014.01 Середня освіта Українська мова і література 2 2 р. 10 міс. 17 

Інші спеціальності 035.01 Українська мова та 

література 
Українська мова і література 

2 2 р. 10 міс. 7 

Інші спеціальності 035.03 Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно) 

Переклад (українська, 

російська, польська) 

2 2 р. 10 міс. 9 

Інші спеціальності 053 Психологія Практична психологія 2 2 р. 10 міс. 27 

Інші спеціальності 

061 Журналістика 

Журналістика 2 2 р. 10 міс. 16 

Інші спеціальності Реклама та зв’язки з 

громадськістю 

2 2 р. 10 міс. 14 

Історичний факультет 
Інші спеціальності 014.03 Середня освіта Історія 2 2 р. 10 міс. 11 

Інші спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

2 2 р. 10 міс. 14 

Інші спеціальності 055 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні відносини 

2 2 р. 10 міс. 12 

Факультет іноземних мов 
Інші спеціальності 014.02 Середня освіта Мова і література (англійська) 2 2 р. 10 міс. 14 

Інші спеціальності 035.04 Германські мови та 

літератури (переклад включно) 

Мова та література 

(англійська) 

2 2 р. 10 міс. 7 

Економіко-правовий факультет 
Інші спеціальності 051 Економіка Міжнародна економіка 2 2 р. 10 міс. 19 

Інші спеціальності 056 Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародний бізнес 

2 2 р. 10 міс. 4 

Інші спеціальності 073 Менеджмент Менеджмент 2 2 р. 10 міс. 6 

Інші спеціальності 081 Право Право 2 2 р. 10 міс. 36 

Інші спеціальності 

101 Екологія 

Екологія, охорона 

навколишнього середовища 

та збалансоване 

природокористування 

2 2 р. 10 міс. 7 
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Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 
   Споріднені спеціальності/інші спеціальності ОС 

молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста 

Код та назва спеціальності Курс Термін 

навчання 

Кількість місць за 

кошти фізичних 

та юридичних осіб 

Факультет філології та масових комунікацій 

5.01010101 дошкільна освіта, 

5.01010201 початкова освіта, 

5.01010601 соціальна педагогіка 

6.010101 Дошкільна освіта 3 1 р. 10 міс. 4 

5.01010101 дошкільна освіта, 

5.01010201 початкова освіта, 

5.01010301 технологічна освіта, 

5.01010401 професійна освіта (за профілем підготовки), 

5.01010601 соціальна педагогіка, 

5.01020201 бібліотечна справа, 

5.01020401 народна художня творчість, 

5.01020501 діловодство, 

5.01020701 організація туристичного обслуговування, 

5.03030301 видавнича справа та редагування, 

5.05150101 друкарське виробництво, 

5.05150102 розробка, виготовлення та оформлення пакувань, 

5.05150103 комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної 

інформації, 

5.05150104 дизайн друкованої продукції 

6.020303Філологія (переклад (українська, 

російська, польська)) 

3 1 р. 10 міс. 6 

5.01010101 дошкільна освіта (за профілем підготовки психологія) 

5.01010201 початкова освіта (за профілем підготовки психологія), 

5.01010301 технологічна освіта (за профілем підготовки 

психологія), 

5.01010401 професійна освіта (за профілем підготовки 

психологія), 

5.13010101 соціальна робота 

6.030103 Практична психологія 

3 1 р. 10 міс. 22 

5.02020301 кіно-, телемистецтво, 

5.02020101 акторське мистецтво, 

5.02021101 художнє фотографування 

5.03030301 видавнича справа та редагування, 

5.03050201 інформаційна діяльність підприємства 

5.05150103 комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної 

інформації, 

6.030301 Журналістика 

3 1 р. 10 міс. 17 

5.02020501 образотворче мистецтво, 

5.01020701 організація туристичного обслуговування, 
6.030302 Реклама та зв’язки з громадськістю 

3 1 р. 10 міс. 12 
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5.02020701 дизайн, 

5.02020801 декоративно-прикладне мистецтво, 

5.03050201 інформаційна діяльність підприємства 

5.03050701 маркетингова діяльність, 

5.05150104 дизайн друкованої продукції 

5.14010101 організація обслуговування в готелях 

Історичний факультет 

5.01020201 бібліотечна справа, 

5.01020501 діловодство, 

5.03030301 видавнича справа та редагування 

6.020105 Документознавство та інформаційна 

діяльність 

3 1 р. 10 міс. 12 

Економіко-правовий факультет 
5.03050201 інформаційна діяльність підприємства, 

5.03050401 економіка підприємства, 

5.03050601 прикладна статистика, 

5.03050701 маркетингова діяльність, 

5.03050702 комерційна діяльність, 

5.03050801 фінанси та кредит, 

5.03050802 оціночна діяльність, 

5.03050901 бухгалтерський облік 

5.03051001 товарознавство, комерційна діяльність, 

5.03051002 організація заготівель і товарознавства 

сільськогосподарської продукції 

6.030503 Міжнародна економіка 

3 1 р. 10 міс. 24 

5.03050201 інформаційна діяльність підприємства, 

5.03050401 економіка підприємства, 

5.03050601 прикладна статистика, 

5.03050701 маркетингова діяльність, 

5.03050702 комерційна діяльність, 

5.03050801 фінанси і кредит, 

5.03050802 оціночна діяльність, 

5.03050901 бухгалтерський облік, 

5.03051001 товарознавство та комерційна діяльність, 

5.03051002 організація заготівель і товарознавство 

сільськогосподарської продукції, 

5.03060101 організація виробництва, 

5.03060102 організація обслугогвування на транспорті 

6.030601 Менеджмент 

3 1 р. 10 міс. 20 

5.03040101 правознавство, 

5.03040102 правоохоронна діяльність 
6.030401 Правознавство 

3 1 р. 10 міс. 32 
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Додаток 3 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь 

бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра 

 

Денна, Магістр 
Споріднені спеціальності/інші 

спеціальності ОС молодшого 

бакалавра, ОКР молодшого 

спеціаліста 

Код та назва 

спеціальності 

Освітня програма Фахове 

випробування, 

іспит з іноземної 

мови 

Курс Термін навчання 

Факультет філології та масових комунікацій 

6.010101 дошкільна освіта, 

6.010102 початкова освіта, 

6.010106 соціальна освіта 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.010105 корекційна освіта, 

6.030103 практична психологія 

 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.010203 здоров’я людини 

017 Фізична культура 

та спорт 
Фізична культура 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020303 філологія (українська мова і література) 
014.01 Середня освіта 

Українська мова і 

література 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020303 філологія (мова і література (російська)) 
014.02 Середня освіта 

Мова і література 

(російська) 
Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 
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6.010101 дошкільна освіта, 

6.010102 початкова освіта, 

6.010103 технологічна освіта, 

6.010104 професійна освіта (за профілем), 

6.010105 корекційна освіта (за профілем), 

6.010106 соціальна педагогіка, 

6.020101 культурологія, 

6.020102 книгознавство, бібліотекарство та 

бібліографія, 

6.020103 музейна справа та охорона пам’яток 

історії та культури,  

6.020104 народна художня творчість, 

6.020105 документознавство та інформаційна 

діяльність, 

6.020106 менеджмент соціокультурної діяльності, 

6.030101 соціологія, 

6.030102 психологія, 

6.030103 практична психологія, 

6.030104 політологія, 

6.030301 журналістика, 

6.030303 видавнича справа та редагування 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020303 переклад (українська, російська, 

польська)  

6.020303 філологія (українська мова і література) 

035.01 Українська 

мова і література 

Українська мова і 

література 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020303 філологія (мова і література (російська)) 

035.03 Слов’янські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

Переклад (українська, 

російська, польська) 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.010101 дошкільна освіта, 

6.010102 початкова освіта, 

6.010103 технологічна освіта, 

6.010104 професійна освіта (за профілем), 

6.010105 корекційна освіта (за профілем), 

6.010106 соціальна педагогіка, 

6.020101 культурологія, 

6.020102 книгознавство, бібліотекарство та 

бібліографія, 

6.020103 музейна справа та охорона пам’яток 

історії та культури,  

6.020104 народна художня творчість, 

6.020105 документознавство та інформаційна 

діяльність, 

6.020106 менеджмент соціокультурної діяльності, 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 
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6.030101 соціологія, 

6.030102 психологія, 

6.030103 практична психологія, 

6.030104 політологія, 

6.030301 журналістика, 

6.030303 видавнича справа та редагування 

6.020303 філологія 

Мова та література 

(російська) 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.010101 дошкільна освіта, 

6.010102 початкова освіта, 

6.010103 технологічна освіта, 

6.010104 професійна освіта (за профілем), 

6.010105 корекційна освіта (за профілем), 

6.010106 соціальна педагогіка, 

6.020101 культурологія, 

6.020102 книгознавство, бібліотекарство та 

бібліографія, 

6.020103 музейна справа та охорона пам’яток 

історії та культури,  

6.020104 народна художня творчість, 

6.020105 документознавство та інвормаційна 

діяльність, 

6.020106 менеджмент соціокультурної діяльності, 

6.030101 соціологія, 

6.030102 психологія, 

6.030103 правтична психологія, 

6.030104 політологія, 

6.030301 журналістика, 

6.030303 видавнича справа та редагування 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030103 практична психологія 
053 Психологія 

Практична 

психологія 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030301 журналістика,  

6.030302 реклама та зв’язки з громадськістю 

061 Журналістика Журналістика 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020105 документознавство та інформаційна 

діяльність, 

6.020203 кіно-, телемистецтво, 

6.020201 фотомистецтво, 

6.030204 міжнародна інформація, 

6.030303 видавнича справа та редагування, 

6.050903 телекомунікація, 

6.051501 видавничо-поліграфічна справа, 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 
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6.170101 безпека інформаційних та 

комунікаційних систем, 

6.170103 управління інформаційною системою 

6.030301 журналістика,  

6.030302 реклама та зв’язки з громадськістю 

Зв’язки з 

громадськістю 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030201 менеджмент соціокультурної діяльності, 

6.030201 міжнародні відносини, 

6.030505 управління персоналом та економіка 

праці, 

6.030507 маркетинг, 

6.030601 менеджмент 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

Історичний факультет 

6.020101 культурологія, 

6.020102 книгознавство, бібліотекознавство і 

бібліографія, 

6.020103 музейна справа та охорона пам’яток 

історії та культури, 

6.020104 народна художня творчість,  

6.020105 документознавство та інформаційна 

діяльність, 

6.020106 менеджмент соціокультурної діяльності 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020302 історія, 

6.030201 міжнародні відносини, 

6.030401 правознавство, 

6.020101 культурологія, 

6.020303 філологія (українська мова та 

література) 

6.030301 журналістика 
032 Історія та 

археологія 
Історія 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030201 міжнародні відносини, 

6.030202 міжнародне право, 

6.030203 міжнародні економічні відносини, 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

Міжнародні 

відносини 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 
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6.030204 міжнародна інформація, 

6.030205 країнознавство, 

6.030206 міжнародний бізнес 

регіональні студії 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

Факультет іноземних мов 

6.020302 Філологія. 

6.020302 Переклад 
014.02 Середня освіта 

Мова і література 

(англійська) 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020302 Філологія. 

6.020302 Переклад 
014.02 Середня освіта 

Мова і література 

(німецька) 
Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020302 Філологія. 

6.020302 Переклад 
035.04 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

Мова і література 

(англійська) 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020302 Філологія. 

6.020302 Переклад 
Мова і література 

(німецька) 
Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності 

073 Менеджмент 

Управління 

навчальним закладом 

(загальноосвітній 

навчальний заклад) 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

Факультет грецької філології 

6.020302 Філологія. 035.04 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

Переклад 

(англійська) 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020302 Філологія. Мова і література 

(італійська), 

6.020303 Філологія. Мова і література 

(англійська), 

6.020303 Філологія. Переклад (англійська) 

035.05 Романські мови 

та літератури 

(переклад включно) 

Переклад (італійська) 
Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020303 Філологія. Мова і література 

(англійська), 

6.020303 Філологія. Мова і література 

(новогрецька), 

6.020303 Філологія. Переклад (новогрецька) 035.05 Класичні мови 

та літератури 

(переклад включно) 

Мова та література 

(новогрецька) 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020303 Філологія. Мова і література 

(англійська), 

6.020303 Філологія. Мова і література 

(новогрецька), 

6.020303 Філологія. Переклад (новогрецька) 

 

Переклад 

(новогрецька) 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 
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Економіко-правовий факультет 

6.030501 економічна теорія, 

6.030502 економічна кібернетика, 

6.030503 міжнародна економіка, 

6.030504 економіка підприємства, 

6.030505 управління персоналом та економіка 

праці, 

6.030506 прикладна статистика, 6.030507 

маркетинг, 

6.030508 фінанси та кредит, 

6.030509 облік та аудит, 

6.030510 товарознавство і торговельне 

підприємництво 

6.030203 міжнародні економічні відносини, 

6.030206 міжнародний бізнес 

051 Економіка 
Міжнародна 

економіка 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030501 економічна теорія, 

6.030502 економічна кібернетика, 

6.030503 міжнародна економіка, 

6.030504 економіка підприємства, 

6.030505 управління персоналом та економіка 

праці, 

6.030506 прикладна статистика, 6.030507 

маркетинг, 

6.030508 фінанси та кредит, 

6.030509 облік та аудит, 

6.030510 товарознавство і торговельне 

підприємництво 

6.030203 міжнародні економічні відносини, 

6.030206 міжнародний бізнес 

292 Міжнародні 

економічні відносини 
Міжнародний бізнес 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 
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6.030206 міжнародний бізнес, 

6.020106 менеджмент соціокультурної діяльності, 

6.030501 економічна теорія, 

6.030502 економічна кібернетика, 

6.030503 міжнародна економіка, 

6.030504 економіка підприємства, 

6.030505 управління персоналом та економіка 

праці, 

6.030506 прикладна статистика, 

6.030507 маркетинг,  

6.030508 фінанси і кредит, 

6.030509 облік та аудит,  

6.030510 товарознавство і торговельне 

підприємництво 

6.030601 менеджмент 

1501 державне управління 

073 Менеджмент 

Менеджмент 

організацій та 

адміністрування 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності 281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Місцеве 

самоврядування 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030401 правознавство, 

6.030402 правоохоронна діяльність 
081 Право Право 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.040106 екологія та охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

101 Екологія 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.040101 хімія, 

6.040102 біологія, 

6.040104 географія, 

6.040103 геологія 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 
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Заочна, Магістр 
Споріднені спеціальності/інші 

спеціальності ОС молодшого 

бакалавра, ОКР молодшого 

спеціаліста 

Код та назва 

спеціальності 

Освітня програма Фахове 

випробування, 

іспит з іноземної 

мови 

Курс Термін навчання 

Факультет філології та масових комунікацій 

6.010101 дошкільна освіта, 

6.010102 початкова освіта, 

6.010106 соціальна освіта 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.010105 корекційна освіта, 

6.030103 практична психологія 

 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020303 філологія (українська мова і література) 
014.01 Середня освіта 

Українська мова і 

література 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020303 переклад (українська, російська, 

польська)  

6.020303 філологія (українська мова і література) 

035.01 Українська 

мова і література 

Українська мова і 

література 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030103 практична психологія 
053 Психологія 

Практична 

психологія 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030301 журналістика,  

6.030302 реклама та зв’язки з громадськістю 

061 Журналістика Журналістика 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020105 документознавство та інформаційна 

діяльність, 

6.020203 кіно-, телемистецтво, 

6.020201 фотомистецтво, 

6.030204 міжнародна інформація, 

6.030303 видавнича справа та редагування, 

6.050903 телекомунікація, 

6.051501 видавничо-поліграфічна справа, 

6.170101 безпека інформаційних та 

комунікаційних систем, 

6.170103 управління інформаційною системою 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

Історичний факультет 

6.020101 культурологія, 

6.020102 книгознавство, бібліотекознавство і 

бібліографія, 

6.020103 музейна справа та охорона пам’яток 

історії та культури, 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 
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6.020104 народна художня творчість,  

6.020105 документознавство та інформаційна 

діяльність, 

6.020106 менеджмент соціокультурної діяльності 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020302 історія, 

6.030201 міжнародні відносини, 

6.030401 правознавство, 

6.020101 культурологія, 

6.020303 філологія (українська мова та 

література) 

6.030301 журналістика 
014.03 Середня освіта  Історія 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030201 міжнародні відносини, 

6.030202 міжнародне право, 

6.030203 міжнародні економічні відносини, 

6.030204 міжнародна інформація, 

6.030205 країнознавство, 

6.030206 міжнародний бізнес 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні 

відносини 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 

Іноземна мова, 

Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

Факультет іноземних мов 

6.020302 Філологія. 

6.020302 Переклад 
014.02 Середня освіта 

Мова і література 

(англійська) 

Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020302 Філологія. 

6.020302 Переклад 
014.02 Середня освіта 

Мова і література 

(німецька) 
Фаховий іспит, 

Іноземна мова 
5 курс 1 р. 4 міс. 

6.020302 Філологія. 
6.020302 Переклад 

035.04 Германські 
мови та літератури 
(переклад включно) 

Мова і література 
(англійська) 

Фаховий іспит, 
Іноземна мова 

5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності 

073 Менеджмент 

Управління 
навчальним закладом 

(загальноосвітній 
навчальний заклад) 

Фаховий іспит, 
Іноземна мова 

5 курс 1 р. 4 міс. 



58 

Факультет грецької філології 
6.020303 Філологія. Мова і література 
(англійська), 
6.020303 Філологія. Мова і література 
(новогрецька), 
6.020303 Філологія. Переклад (новогрецька) 

035.05 Класичні мови 
та літератури 

(переклад включно) 

Мова та література 
(новогрецька) 

Фаховий іспит, 
Іноземна мова 

5 курс 1 р. 4 міс. 

Економіко-правовий факультет 
6.030501 економічна теорія, 
6.030502 економічна кібернетика, 
6.030503 міжнародна економіка, 
6.030504 економіка підприємства, 
6.030505 управління персоналом та економіка 
праці, 
6.030506 прикладна статистика, 6.030507 
маркетинг, 
6.030508 фінанси та кредит, 
6.030509 облік та аудит, 
6.030510 товарознавство і торговельне 
підприємництво 
6.030203 міжнародні економічні відносини, 
6.030206 міжнародний бізнес 

051 Економіка 
Міжнародна 

економіка 

Фаховий іспит, 
Іноземна мова 

5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 
Іноземна мова, 
Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030501 економічна теорія, 
6.030502 економічна кібернетика, 
6.030503 міжнародна економіка, 
6.030504 економіка підприємства, 
6.030505 управління персоналом та економіка 
праці, 
6.030506 прикладна статистика, 6.030507 
маркетинг, 
6.030508 фінанси та кредит, 
6.030509 облік та аудит, 
6.030510 товарознавство і торговельне 
підприємництво 
6.030203 міжнародні економічні відносини, 
6.030206 міжнародний бізнес 

292 Міжнародні 
економічні відносини 

Міжнародний бізнес 

Фаховий іспит, 
Іноземна мова 

5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Фаховий іспит, 
Іноземна мова, 
Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 
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Інші спеціальності 

073 Менеджмент 

Менеджмент 
організацій і 

адміністрування 

Фаховий іспит, 
Іноземна мова, 
Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030206 міжнародний бізнес, 
6.020106 менеджмент соціокультурної діяльності, 
6.030501 економічна теорія, 
6.030502 економічна кібернетика, 
6.030503 міжнародна економіка, 
6.030504 економіка підприємства, 
6.030505 управління персоналом та економіка 
праці, 
6.030506 прикладна статистика, 
6.030507 маркетинг,  
6.030508 фінанси і кредит, 
6.030509 облік та аудит,  
6.030510 товарознавство і торговельне 
підприємництво 
6.030601 менеджмент 
1501 державне управління 

Фаховий іспит, 
Іноземна мова 

5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності Управління 
фінансово-

економічною 
безпекою 

Фаховий іспит, 
Іноземна мова 

5 курс 1 р. 4 міс. 

Інші спеціальності 281 Публічне 
управління та 

адміністрування 

Місцеве 
самоврядування 

Фаховий іспит, 
Іноземна мова 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.030401 правознавство, 
6.030402 правоохоронна діяльність 

081 Право Право 
Фаховий іспит, 
Іноземна мова 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.040106 екологія та охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування 

101 Екологія 
Екологія та охорона 

навколишнього 
середовища 

Фаховий іспит, 
Іноземна мова 

5 курс 1 р. 4 міс. 

6.040101 хімія, 
6.040102 біологія, 
6.040104 географія, 
6.040103 геологія 

Фаховий іспит, 
Іноземна мова, 
Фаховий іспит 

(співбесіда) 

5 курс 1 р. 4 міс. 
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Додаток 4 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) для участі в конкурсному відборі  

за ОС Бакалавр та ОС Магістр 
Бакалавр 

Код та назва 

спеціальності ОС 

Бакалавра 

Освітня програма Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів, творчих конкурсів) 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Вага 

атестату 

ПЗСО 

Вага бала за 

особливі 

успіхи 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску для 

участі в 

конкурсі 

Факультет філології та масових комунікацій 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 

Біологія 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Іноземна мова або Історія України 0,2 100 

014.11 Середня освіта Фізична культура 

Біологія 0,45 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Творчий конкурс 0,25 100 

014.01 Середня освіта 
Українська мова і 

література 

Українська мова та література 0,5 0,1 - 100 

Іноземна мова 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

014.02 Середня освіта 
Мова і література 

(російська) 

Російська мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

035.01 Філологія 
Українська мова і 

література 

Українська мова та література 0,5 0,1 - 100 

Іноземна мова 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

035.03 Слов’янські мови 

та літератури (переклад 

включно) 

Переклад (українська, 

російська, польська) 

Українська мова та література 0,5 0,1 - 100 

Історія України 0,2 100 

Російська мова або Іноземна мова 0,2 100 

Мова та література 

(російська) 

Російська мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

053 Психологія Практична психологія 

Біологія 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Іноземна мова або Історія України 0,2 100 
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061 Журналістика 

Журналістика 

Українська мова та література  0,45 0,1 - 100 

Історія України 0,2 100 

Творчий конкурс 0,25 100 

Реклама та зв’язки з 
громадськістю 

Українська мова та література 0,45 0,1 - 100 

Історія України 0,2 100 

Творчий конкурс 0,25 100 

Історичний факультет 

014.03 Середня освіта Історія 

Історія України 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Географія або Іноземна мова 0,2 100 

029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 

справа 

Українська мова та література 0,5 0,1 - 100 

Історія України 0,2 100 

Математика або Іноземна мова 0,2 100 

032 Історія та археологія Історія 

Історія України 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Географія або Іноземна мова 0,2 100 

034 Культурологія Культурологія 

Українська мова та література 0,5 0,1 - 100 

Історія України 0,2 100 

Географія або Іноземна мова 0,2 100 

054 Соціологія Соціологія 

Історія України 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Математика або Іноземна мова 0,2 100 

052 Політологія Політологія 

Історія України 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Математика або Іноземна мова 0,2 100 

291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 

регіональні студії 
Міжнародні відносини 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

Факультет іноземних мов 

014.02 Середня освіта 

Мова і література 
(англійська) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

Мова і література 

(німецька) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

Мова і література 

(французька) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

035.04 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно) 

Мова та література 

(англійська) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 
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Мова та література 

(німецька) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

035.05 Романські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

Мова та література 

(французька) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

Факультет грецької філології 

014.02 Середня освіта 

Мова і література 

(новогрецька) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

Мова і література 

(італійська) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

035.04 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно) 

Переклад (англійська) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

035.05 Романські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

Мова та література 

(італійська) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

Переклад (італійська) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

035.05 Класичні мови та 

літератури (переклад 

включно) 

Мова та література 

(новогрецька) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

Переклад 

(новогрецька) 

Іноземна мова 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Історія України 0,2 100 

Економіко-правовий факультет 

051 Економіка 
Міжнародна 

економіка 

Математика  0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література  0,2 100 

Іноземна мова або Історія України 0,2 100 

292 Міжнародні 

економічні відносини 
Міжнародний бізнес 

Математика  0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література  0,2 100 

Іноземна мова або Історія України 0,2 100 

073 Менеджмент Менеджмент 

Математика  0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література  0,2 100 

Географія або Історія України 0,2 100 

081 Право Право 
Історія України 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 
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Математика або Іноземна мова 0,2 100 

101 Екологія 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

Українська мова та література 0,5 0,05 0,05 100 

Біологія  0,2 100 

Географія або Хімія 0,2 100 

124 Системний аналіз Системний аналіз 

Математика 0,5 0,05 0,05 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Іноземна мова або Історія України 0,2 100 

242 Туризм Туризм 

Історія України 0,5 0,1 - 100 

Українська мова та література 0,2 100 

Географія або Математика 0,2 100 

 

Магістр 
Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

Перелік конкурсних предметів 

Ваговий 

коефіцієнт 

предметів 

конкурсного 

циклу 

Ваговий 

коефіцієнт  

додатку до 

диплома 

Мінімальна 

кількість балів 

для участі в 

конкурсному 

відборі 

Факультет філології та масових комунікацій 

01 Освіта 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 

2. Іспит з іноземної мови 0,3 

017 Фізична культура і спорт Фізична культура 1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 

2. Іспит з іноземної мови 0,3 

014.01 Середня освіта (українська 

мова і література) 

Українська мова і 

література 

1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

014.02 Середня освіта (мова і 

література (російська)) 

Мова і література 

(російська) 

1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

03 Гуманітарні 

науки 

035.01 Українська мова і 

література 

Українська мова і 

література 

1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

035.03 Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно)) 

Мова і література (російська) 

Мова і література 

(російська) 

1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

035.03 Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно)) Переклад 

(українська, російська, польська) 

Переклад (українська, 

російська, польська) 

1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 

2. Іспит з іноземної мови 0,3 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

053 Психологія Практична психологія 1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

06  Журналістика 061 Журналістика Журналістика 1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
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2. Іспит з іноземної мови 0,3 

061 Журналістика Реклама, зв’язки з 

громадськістю 

1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

Історичний факультет 

01 Освіта 014.03 Середня освіта (історія) Історія 1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

02 Культура і 

мистецтво 

029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

03 Гуманітарні 

науки 

032 Історія та археологія Історія 1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні відносини 1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

Факультет іноземних мов 

01 Освіта 014.02 Середня освіта (мова і 
література (німецька)) 

Мова і література 
(німецька) 

1. Іспит з теорії мови 0,5 0,2 25 
2. Іспит з практики мови 0,3 

014.02 Середня освіта (мова і 
література (англійська)) 

Мова і література 
(англійська) 

1. Іспит з теорії мови 0,5 0,2 25 
2. Іспит з практики мови 0,3 

03 Гуманітарні 
науки 

035.04 Германські мови та 
літератури (переклад включно)) 

Мова і література (німецька) 

Мова і література 
(німецька) 

1. Іспит з теорії мови 0,5 0,2 25 
2. Іспит з практики мови 0,3 

035.04 Германські мови та 
літератури (переклад включно)) 
Мова і література (англійська) 

Мова і література 
(англійська) 

1. Іспит з теорії мови 0,5 0,2 25 
2. Іспит з практики мови 0,3 

07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент Управління навчальним 
закладом (загальноосвітній 

навчальний заклад) 

1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

Факультет грецької філології 

03 Гуманітарні 
науки 

035.04 Германські мови та 
літератури (переклад включно)) 

Переклад (англійська) 

Переклад (англійська) 1. Іспит з теорії перекладу 0,5 0,2 25 
2. Іспит з практики перекладу 0,3 

035.08 Класичні мови та 
літератури (переклад включно)) 
Мова і література (новогрецька) 

Мова і література 
(новогрецька) 

1. Іспит з теорії мови 0,5 0,2 25 
2. Іспит з практики мови 0,3 

035.08 Класичні мови та 
літератури (переклад включно)) 

Переклад (новогрецька) 

Переклад (новогрецька) 1. Іспит з теорії перекладу 0,5 0,2 25 
2. Іспит з практики перекладу 0,3 

035.05 Романські мови та Переклад (італійська) 1. Іспит з теорії перекладу 0,5 0,2 25 
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літератури (переклад включно)) 
Переклад (італійська) 

2. Іспит з практики перекладу 0,3 

Економіко-правовий факультет 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 

051 Економіка Міжнародна економіка 1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент Менеджмент 1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

073 Менеджмент Управління фінансово-
економічною безпекою 

1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

08 Право 081 Право Право 1. Фаховий іспит з загальної 

навчально-правничої 

компетентності 

- - 100 

2. Фаховий іспит з права - 

3. Іспит з іноземної мови 

(англійська або німецька або 

французька) 

- 

10 Природничі 
науки 

101 Екологія Екологія та охорона 
навколишнього середовища 

1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 

28 Публічне 
управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 
адміністрування 

Місцеве самоврядування 1. Фаховий іспит 0,5 0,2 25 
2. Іспит з іноземної мови 0,3 
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Додаток 5 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

 

Перелік спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага 

бала за успішне закінчення підготовчих курсів МДУ 

 

 

 

Шифр 

галузі 

Найменування галузі знань Спеціальність Код 

спеціальності 

10 Природничі науки Екологія 101 

12 Інформаційні технології Системний аналіз 124 
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Додаток 6 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

Порядок нарахування додаткових балів за успішне закінчення підготовчих 

курсів Центром довузівського підготовки та роботи з іноземними студентами 

МДУ 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Порядок нарахування додаткових балів випускникам 2016/2017 н.р. Центру 

довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами Маріупольського 

державного університету  (ЦДПРІС МДУ) розроблено відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту», Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2017 році та Правил прийому до  Маріупольського державного 

університету в 2017 році. 

 1.2. Згідно Правил прийому до МДУ в 2017 році особам з числа професійно 

орієнтованої молоді, які в 2017 році закінчили навчання в ЦДПРІС МДУ при вступі 

до університету на спеціальності 101 Екологія та 124 Системний аналіз на основі 

повної загальної середньої освіти додатково нараховується до 10 балів з 

дисципліни, на яку Правилами прийому до МДУ в 2017 році встановлений 

найвищий ваговий коефіцієнт (0,5) за результатами підсумкової атестації. 

 

2. Організація навчального процесу 

 

         2.1. Навчальний процес в ЦДПРІС МДУ здійснюється за денною формою 

навчання. Форми, терміни та зміст навчання визначаються відповідно до потреб 

замовника з урахуванням нормативних вимог Міністерства освіти і науки України. 

         2.2. Заняття слухачів ЦДПРІС МДУ  проводяться за дисциплінами згідно з 

переліком сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 

для певного напряму підготовки. 

        2.3. Зміст навчання, види занять, форми контролю визначаються навчальними 

планами та програмами, розробленими в  ЦДПРІС МДУ згідно з програмами для 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, затвердженими 

Міністерством освіти і науки України. 

         2.4. Термін та форма навчання, наповнення навчальних груп щорічно 

затверджуються наказами ректора університету та відображаються у кошторисі. 

         2.5. У ЦДПРІС МДУ навчальний процес здійснюється за денною формою 

терміном 8,5  місяців з аудиторним навантаженням 136 годин або 4  місяці з 

загальним навантаженням 136 годин на кожну дисципліну. 

          2.6. До ЦДПРІС МДУ, який здійснює підготовку до вступу до вищих 

навчальних закладів громадян України, приймаються учні випускних класів 

середніх загальноосвітніх навчальних закладів та особи, які мають атестат про 

повну загальну середню освіту. 
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          2.7. Навчання в ЦДПРІС МДУ здійснюється за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб. 

         2.8. Зарахування слухачів на навчання в ЦДПРІС МДУ здійснюється наказом 

ректора МДУ. 

 

3. Підсумкова атестація 

 

3.1. Після закінчення навчання для нарахування додаткових балів  слухачі 

ЦДПРІС МДУ виконують підсумкові атестаційні роботи з наступних дисциплін: 

 для вступу на спеціальність «Системний аналіз» - з математики (додаток 1); 

 для вступу на спеціальність «Екологія» - з української мови та літератури 

(додаток 2). 

3.2. Підсумкова атестаційна робота виконується письмово у формі 

тестування, яке оцінюється за 200-бальною шкалою (від 0 до 200 балів). Додаткові 

бали нараховуватимуться за умови успішного розв’язання не менше 30 % завдань.  

3.3. Додатковий бал розраховується шляхом помноження отриманої  за 

результатами підсумкової атестації оцінки за 200-бальною шкалою на коефіцієнт 

0.05. 

Максимальна кількість додаткових балів дорівнює 200*0.05 = 10 балів. 

3.4. Підсумкова атестація проводиться ЦДПРІС МДУ в період з 25 по 30 

травня 2017 р. за окремо складеним графіком. 

3.5. Результати підсумкової атестації затверджуються Комісією з 

підсумкового оцінювання якості знань слухачів ЦДПРІС МДУ, склад якої 

затверджує ректор університету. На підставі рішення комісії слухачам видається 

Свідоцтво, що подається до приймальної комісії МДУ. 

           3.6. Слухачі ЦДПРІС МДУ рекомендуються до участі в конкурсі на навчання 

у МДУ в межах ліцензованого обсягу з урахуванням отриманих додаткових балів, 

що додаються до їх загального конкурсного балу Приймальною комісією МДУ, при 

вступі на напрям підготовки, зазначеним в пункті 1.2.  

3.7. Зарахування до університету слухачів ЦДПРІС МДУ, що проходили 

навчання в ЦДПРІС та успішно пройшли підсумкову атестацію, проводиться 

Приймальною комісією МДУ на конкурсній основі відповідно Правил прийому до 

МДУ  в 2017 році. 

3.8. Результати атестації слухачів ЦДПРІС оприлюднюються МДУ до 1 

липня 2017 р. на офіційному сайті МДУ. 
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Додаток 6.1 

 

Математика 

 

Загальна кількість завдань – 35 

На виконання тесту відведено 180 хвилин 

 

Тест з математики складається з двох форм: 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20) До кожного із завдань 

подано 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання оцінюється в 0 

або 4 бали:  

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь. 

4 бали, якщо вказано правильну відповідь. 

 

2. Завдання відкритої форми (21 – 35) Під час виконання слухач має розробити 

спосіб розв’язання завдання, використовуючи знання з різних розділів курсу 

геометрії або алгебри. 

Завдання  21-35 оцінюються від 0 до 8 балів. 

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь. 

8 балів, якщо вказано правильну відповідь. 

 

   

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 

завдання з математики - 200. 

 

 

         Таблиця перерахунку балів  

 

№ 

завдань 

Кількість  

завдань 

За правильну 

відповідь 

За неправильну  

відповідь 

Максимальна 

кількість 

 балів 

1-20 20 4 0 80 

21-35 15 8 0 120 
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Додаток  6.2 

 

Українська мова та література 

 

Загальна кількість завдань – тестових 60, власне висловлювання-1 

На виконання тесту відведено 180 хвилин 
 

Українська мова 

1. Завдання (№ 1-10) До кожного із завдань подано 4 варіанти відповіді, з яких лише 

один правильний. Завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано 

правильну відповідь. 

2. Завдання (№ 11-23) До кожного із завдань подано 5 варіантів відповіді, з яких 

лише один правильний. Завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано 

правильну відповідь. 

3. Завдання (№ 24-28) На встановлення відповіді. Слухачу необхідно поставити 

позначки на перетині відповідних рядків. Завдання оцінюється в 0 або 4 бали: 1 бал, 

за кожну   правильну відповідь. 

4. Завдання (№ 29-36) Слухачу необхідно прочитати текст і виконати завдання. До 

кожного із завдань подано 4 варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь. 
 

Українська  література 

1. Завдання (№ 37-56) До кожного із завдань подано 5 варіантів відповіді, з яких 

лише один правильний. Завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано 

правильну відповідь. 

2. Завдання (№ 57-60) До кожного із завдань подано 4 варіанти відповіді, з яких 

лише один правильний. Завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано 

правильну відповідь. 

3. Завдання 61 (Власне висловлювання) Слухач повинен прочитати міні-текст, 

викласти погляд на цю проблему, сформулювати тезу, навести два-три переконливі 

аргументи,дати посилання на художню літературу з зазначенням автора й назви 

твору указати проблему, порушену митцем тощо. Орієнтовний обсяг  роботи  - 1 

сторінка (200-250слів). Завдання оцінюється в 70 балів: 

до 15 балів за правильне формування тези, з наявністю мінімум двох переконливих 

аргументів, які підтверджують вашу думку. 

до 15 балів за посилання на приклади художньої літератури чи з інших видів 

мистецтва з зазначенням автора й назви твору. 

до 10 балів за проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему 

розкрито.  

до 5 балів за наведення цитат з твору. 

до 10 балів за формулювання власних висновків. 

Обсяг роботи: до 5 балів за текст обсягом до 200 слів; 

     до 10 балів за текст обсягом до 250 слів. 

Кількість помилок у роботі: від 0 до 3 – 10 балів; 

         більше 3 – 0 балів 
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Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 

завдання з української мови та літератури, - 200. 

 

         Таблиця перерахунку балів 
 

№ завдань Кількість  

завдань 

За правильну 

відповідь 

За 

неправильну  

відповідь 

Максимальна 

кількість 

 балів 

1-10 10 2 0 20 

11-23 13 2 0 26 

24-28 5 4 0 20 

29-36 8 2 0 16 

37-56 20 2 0 40 

57-60 4 2 0 8 

61 1 70 0 70 
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Додаток 7 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

 

Перелік спеціальностей, 

прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням творчих здібностей 

вступників 
 

Шифр галузі Галузь знань 
Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Спеціалізація 

(освітня 

програма) 

01 Освіта 014 Середня освіта фізична культура 

06 Журналістика 061 Журналістика журналістика 

06 Журналістика 061 Журналістика 

реклама та 

зв’язки з 

громадськістю 
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Додаток 8 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

Перелік предметів 

відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до МДУ для навчання за 

освітнім ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали 

призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів)  ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів   

 

 інформатика — при вступі на спеціальність 124 Системний аналіз, 125 

Кібербезпека; 

 інформаційні технології — при вступі на спеціальність 124 Системний аналіз, 

125 Кібербезпека, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 

 економіки — при вступі на спеціальності 051 Економіка, 292 Міжнародні 

економічні відносини, 073 Менеджмент; 

 правознавство — при вступі на спеціальність 081 Право; 

 історія — при вступі на спеціальності 014.03 Середня освіта (історія), 032 

Історія та археологія, 081 Право; 

 біологія — при вступі на спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова 

освіта, 014.11 Середня освіта (фізична культура), 053 Психологія, 101 Екологія; 

 екологія — при вступі на спеціальність 101 Екологія; 

 українська мова та література — при вступі на спеціальності 014.01 Середня 

освіта (українська мова та література),  035.01 Українська мова та література, 035.03 

Слов’янські мови та літератури (переклад (українська, російська, польська мови), 

061 Журналістика; 

 російська мова і література — при вступі на спеціальності 014.02 Середня 

освіта (мова та література (російська)),  035.03 Слов’янські мови та літератури (мова 

та література (російська)), 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад 

(українська, російська, польська мови);  

 польська мова та література — при вступі на спеціальність 035.03 Слов’янські 

мови та літератури (переклад (українська, російська, польська мови); 

 математика — при вступі на спеціальності 124 Системний аналіз, 125 

Кібербезпека, 051 Економіка, 073 Менеджмент; 

 географія — при вступі на спеціальність 242 Туризм, 073 Менеджмент, 034 

Культурологія, 101 Екологія; 

 іноземна мова — при вступі на спеціальності 014.02 Середня освіта (мова та 

література (із зазначенням мови), 035.04 Германські мови та літератури (переклад 

включно), 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), 035.08 Класичні 

мови та літератури (переклад включно)  
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Додаток 9 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 
 

ПЕРЕЛІК 

секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до Маріупольського державного 

університету для навчання за освітнім ступенем бакалавра додатково зараховуються 

конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої 

академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України 

 

Відділення хімії та біології 

 

Секція 

 

Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

Загальна 

біологія 

Біологія, хімія 

(за вибором) 

01 – Освіта 012 – Дошкільна освіта 

014 – Середня освіта (фізична 

культура) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Біологія 

людини 

Біологія, хімія 

(за вибором) 

01 – Освіта 012 – Дошкільна освіта 

014 – Середня освіта (фізична 

культура) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Зоологія, 

ботаніка 

Біологія, хімія 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія 

Психологія Біологія, історія 

України (за 

вибором) 

01 – Освіта 012 – Дошкільна освіта 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

053 – Психологія  

 

Відділення історії 

 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

Історія 

України 

Історія України 01 – Освіта 014 – Середня освіта (історія) 

02 – Культура і мистецтво 
029 – Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа  

03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

034 – Культурологія  

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

052 – Політологія   

054 – Соціологія  

Археологія Історія України 

01 – Освіта 014 – Середня освіта (історія) 

03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

034 – Культурологія 

Історичне 

краєзнавство 
Історія України 

01 – Освіта 014 – Середня освіта (історія) 

02 – Культура і мистецтво 
029 – Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

034 – Культурологія 

Етнологія Історія України 

01 – Освіта 014 – Середня освіта (історія) 

02 – Культура і мистецтво 
029 – Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 
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Відділення мовознавства 

 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

Українська 

мова 

Українська 

мова та 

література 

01 – Освіта 012 – Дошкільна освіта 

014 – Середня освіта (українська 

мова та література) 

02 – Культура і мистецтво 029 – Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія (українська мова 

та література) 

035 – Філологія (переклад 

(українська, російська, польська)) 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

(журналістика) 

061 –  Журналістика (реклама та 

зв’язки з громадськістю) 

Російська 

мова 
Російська мова 

01 – Освіта 014 – Середня освіта (мова та 

література (російська)) 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія (мова та 

література (російська)) 

035 – Філологія (переклад 

(українська, російська, польська)) 

Англійська 

мова 

Англійська 

мова 

01 – Освіта 014 – Середня освіта (мова та 

література (англійська)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (німецька)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (французька)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (новогрецька)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (італійська)) 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія (мова та 

література (англійська)) 

03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

034 – Культурологія 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

052 – Політологія   

054 – Соціологія  

Всесвітня 

історія 
Історія України 

01 – Освіта 014 – Середня освіта (історія) 

02 – Культура і мистецтво 
029 – Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

034 – Культурологія 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

052 – Політологія   

054 – Соціологія  

29 – Міжнародні 

відносини 

291 – Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 
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Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

035 – Філологія (мова та 

література (німецька)) 

035 – Філологія (мова та 

література (французька)) 

035 – Філологія (мова та 

література (новогрецька)) 

035 – Філологія (мова та 

література (італійська)) 

035 – Філологія (переклад 

(англійська)) 

035 – Філологія (переклад 

(новогрецька)) 

035 – Філологія (переклад 

(італійська)) 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

(журналістика) 

061 – Журналістика (реклама та 

зв’язки з громадськістю) 

  

29 – Міжнародні 

відносини 

291 – Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

292 – Міжнародні економічні 

відносини 

Німецька 

мова 
Німецька мова 

01 – Освіта 014 – Середня освіта (мова та 

література (англійська)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (німецька)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (французька)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (новогрецька)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (італійська)) 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія (мова та 

література (англійська)) 

035 – Філологія (мова та 

література (німецька)) 

035 – Філологія (мова та 

література (французька)) 

035 – Філологія (мова та 

література (новогрецька)) 

035 – Філологія (мова та 

література (італійська)) 

035 – Філологія (переклад 

(англійська)) 

035 – Філологія (переклад 

(новогрецька)) 

035 – Філологія (переклад 

(італійська)) 
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Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

29 – Міжнародні 

відносини 

291 – Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

292 – Міжнародні економічні 

відносини 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

(журналістика) 

061 – Журналістика (реклама та 

зв’язки з громадськістю) 

Французька 

мова 

Французька 

мова 

01 – Освіта 014 – Середня освіта (мова та 

література (англійська)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (німецька)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (французька)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (новогрецька)) 

014 – Середня освіта (мова та 

література (італійська)) 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія (мова та 

література (англійська)) 

035 – Філологія (мова та 

література (німецька)) 

035 – Філологія (мова та 

література (французька)) 

035 – Філологія (мова та 

література (новогрецька)) 

035 – Філологія (мова та 

література (італійська)) 

035 – Філологія (переклад 

(англійська)) 

035 – Філологія (переклад 

(новогрецька)) 

035 – Філологія (переклад 

(італійська)) 

29 – Міжнародні 

відносини 

291 – Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

292 – Міжнародні економічні 

відносини 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

(журналістика) 

061 – Журналістика (реклама та 

зв’язки з громадськістю) 

 

Відділення математики 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

Математика Математика 12 – Інформаційні 124 – Системний аналіз 
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Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

технології 

Прикладна 

математика 

Математика 12 – Інформаційні 

технології 

124 – Системний аналіз 

Математичне 

моделювання 

Математика 12 – Інформаційні 

технології 

124 – Системний аналіз 

 

Відділення технічних наук 

Інформаці-

йно-телекому-

нікаційні 

системи та 

технології 

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

12 – Інформаційні 

технології  

124 – Системний аналіз 

Екологічно 

безпечні 

технології та 

ресурсозбере

ження 

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Науково-

технічна 

творчість та 

винахід-

ництво  

Фізика, 

математика (за 

вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

 

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

Українська 

література 

Українська 

мова та 

література 

01 – Освіта 012 – Дошкільна освіта 

014 – Середня освіта (українська 

мова та література) 

02 – Культура і мистецтво 029 – Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

03  – Гуманітарні науки 034 – Культурологія  

035 – Філологія (українська мова 

та література) 

035 – Філологія (переклад 

(українська, російська, польська)) 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

(журналістика) 

061 – Журналістика (реклама та 

зв’язки з громадськістю) 

Світова 

література 

Українська 

мова та 

література, 

світова 

література (за 

вибором) 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія (українська мова 

та література) 

035 – Філологія (переклад 

(українська, російська, польська)) 

06 – Журналістика та 

інформація 

061 – Журналістика 

(журналістика) 

061 – Журналістика (реклама та 

зв’язки з громадськістю) 
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Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

Російська 

література 

Російська мова, 

світова 

література (за 

вибором) 

03  – Гуманітарні науки 035 – Філологія (мова та 

література (російська)) 

035 – Філологія (переклад 

(українська, російська, польська)) 

Фолькло-

ристика 

Українська 

мова та 

література 

03  – Гуманітарні науки 034 – Культурологія 

Мистецтво-

знавство 

Українська 

мова та 

література 

01 – Освіта 012 – Дошкільна освіта 

02 – Культура і мистецтво 
029 – Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

03 – Гуманітарні науки 034 – Культурологія 

Літературна 

творчість 

Українська 

мова та 

література 

01 – Педагогічна освіта 012 – Дошкільна освіта 

02 – Культура і мистецтво 
029 – Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

03 – Гуманітарні науки 034 – Культурологія 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

(журналістика) 

061 – Журналістика (реклама та 

зв’язки з громадськістю) 

 

Відділення філософії та суспільствознавства 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

Філософія Історія України 03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

034 – Культурологія 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

052 – Політологія  

Соціологія Історія України 05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

054 – Соціологія 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

(журналістика) 

061 – Журналістика (реклама та 

зв’язки з громадськістю) 

Правознав-

ство 

Історія України 29 – Міжнародні 

відносини 

291 – Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

08 – Право  081 – Право  

Теологія, 

релігієзнав-

ство та 

історія релігії 

Історія України 03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

034 – Культурологія 

Педагогіка Українська мова 

та література 

01 – Освіта 012 – Дошкільна освіта 

014 – Середня освіта (українська 

мова та література) 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

053  – Психологія 

Журналістика 
Українська мова 

та література 

02 – Культура і мистецтво 029 – Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 
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(журналістика) 

061 – Журналістика (реклама та 

зв’язки з громадськістю) 

 

Відділення наук про Землю 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

Географія та 

ландшаф-

тознавство 

Географія 29 – Міжнародні 

відносини 

291 – Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

24 – Сфера 

обслуговування 

242 – Туризм  

Геологія, 

геохімія та 

мінералогія 

Географія 10 – Природничі науки 101 – Екологія   

 

Відділення екології та аграрних наук 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

Екологія Біологія, хімія, 

українська мова 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Охорона 

довкілля та 

раціональне 

природо-

користування 

Біологія, хімія, 

іноземна мова 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

 

Відділення комп’ютерних наук 

 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

Комп’ютерні 

системи та 

мережі 

Математика 12 – Інформаційні 

технології 

124 – Системний аналіз 

Технології 

програ-

мування 

Математика 12 – Інформаційні 

технології 

124 – Системний аналіз 

Інформаційні 

системи, бази 

даних та 

системи 

штучного 

інтелекту 

Математика 12 – Інформаційні 

технології 

124 – Системний аналіз 

 

Відділення економіки 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки 

(спеціальність) 

Економічна 

теорія та 

Математика 05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

051 – Економіка  
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історія 

економічної 

думки 

29 – Міжнародні 

відносини 

291 – Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

292 – Міжнародні економічні 

відносини 

07 – Управління та 

адміністрування 

073 – Менеджмент 

Мікроеконо-

міка та 

макроеко-

номіка 

Математика 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

051 – Економіка 

29 – Міжнародні 

відносини 

291 – Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

292 – Міжнародні економічні 

відносини 

07 – Управління та 

адміністрування 

073 – Менеджмент 

Фінанси, 

грошовий обіг 

і кредит 

Математика 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

051 – Економіка 

29 – Міжнародні 

відносини 

291 – Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

292 – Міжнародні економічні 

відносини 

07 – Управління та 

адміністрування 

073 – Менеджмент 
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Додаток 10 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів 

Маріупольського державного університету 
 

 

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, 

творчих конкурсів) 
Вага балу 

База 

обрахування 

балу 

Бал 

Підготовчі курси Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами 

Маріупольського державного університету 

Максимальний бал Свідоцтва про успішне закінчення 0.05 200.00 10 

Призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

- членів Малої академії наук України 

Диплом I ступеня 0.05 200.00 10 

Диплом II ступеня 0.04 200.00 8 

Диплом III ступеня 0.03 200.00 6 

Призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 

Диплом I ступеня 0.05 200.00 10 

Диплом II ступеня 0.04 200.00 8 

Диплом III ступеня 0.03 200.00 6 
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Додаток 11 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

 

ТАБЛИЦЯ  

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, 

обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 

1 100  4 120  8 160 

1,1 100  4,1 121  8,1 161 

1,2 100  4,2 122  8,2 162 

1,3 100  4,3 123  8,3 163 

1,4 100  4,4 124  8,4 164 

1,5 100  4,5 125  8,5 165 

1,6 100  4,6 126  8,6 166 

1,7 100  4,7 127  8,7 167 

1,8 100  4,8 128  8,8 168 

1,9 100  4,9 129  8,9 169 

2 100  5 130  9 170 

2,1 101  5,1 131  9,1 171 

2,2 102  5,2 132  9,2 172 

2,3 103  5,3 133  9,3 173 

2,4 104  5,4 134  9,4 174 

2,5 105  5,5 135  9,5 175 

2,6 106  5,6 136  9,6 176 

2,7 107  5,7 137  9,7 177 

2,8 108  5,8 138  9,8 178 

2,9 109  5,9 139  9,9 179 

3 110  6 140  10 180 

3,1 111  6,1 141  10,1 181 

3,2 112  6,2 142  10,2 182 

3,3 113  6,3 143  10,3 183 

3,4 114  6,4 144  10,4 184 

3,5 115  6,5 145  10,5 185 

3,6 116  6,6 146  10,6 186 

3,7 117  6,7 147  10,7 187 

3,8 118  6,8 148  10,8 188 

3,9 119  6,9 149  10,9 189 

   7 150  11 190 

   7,1 151  11,1 191 

   7,2 152  11,2 192 

   7,3 153  11,3 193 

   7,4 154  11,4 194 

   7,5 155  11,5 195 

   7,6 156  11,6 196 

   7,7 157  11,7 197 

   7,8 158  11,8 198 

   7,9 159  11,9 199 

      12 200 

 



84 

Додаток 12 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 
 

Таблиця 

перерахування балів, виставлених у додатку до документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний ) рівень у 100-бальну шкалу 

 

 

Оцінка у 4-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі 

Відмінно (5) 95 

Добре (4) 82 

Задовільно (3) 67 

 

 

Оцінка у 2-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі 

Зараховано 75 

  

із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу: 

 

Оцінка за шкалою ЕСTS Оцінка у 100-бальній шкалі 

А 95 

В 87 

С 80 

D 70 

E 62 
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Додаток 13 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

 
ПОРЯДОК  

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь  
у конкурсному відборі до Маріупольського державного університету в 

2017 році 
 

І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів 

України в 2017 році, зареєстрованих наказом Міністерства освіти і науки України 

№1236 від 13.10.2016р. та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

№1516/29646 від 23.11.2016р., визначає механізм подання вступником заяви в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі до МДУ та її розгляду 

університетом. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до МДУ (далі – 

електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному 

кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) 

шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за 

адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрану ним конкурсну 

пропозицію МДУ; 

особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої 

вступник подає електронну заяву до МДУ та контролює її статус; 

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється 

МДУ в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті 

вступника. 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень: 

«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної 

заяви до МДУ; 

«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято МДУ до 

розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння 

електронній заяві цього статусу МДУ зобов’язаний невідкладно надіслати 

вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та 

зазначенням способу їх подання; 

«Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято 

МДУ до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в 

установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в 

конкурсному відборі; 

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви 

допущено до участі у конкурсному відборі; 

«Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)» – власника 

зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки 
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для навчання за державним та регіональним замовленням відповідно до пункту 4 

розділу VІ Правил прийому до МДУ в 2017 році (далі – Правила прийому); 

«Відмовлено вищим навчальним закладом» – власника зареєстрованої 

електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення 

приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу МДУ 

зазначає причину відмови; 

«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – подана 

електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в 

Єдиній базі, якщо: 

електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до 

моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному 

закладі» або «Потребує уточнення вступником»; 

електронну заяву анульовано МДУ за рішенням приймальної комісії до 

моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» за умови 

виявлення МДУ технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної 

бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку; 

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» – подана електронна 

заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній 

базі, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному 

кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному 

закладі» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення 

подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з 

такою ж пріоритетністю; 

«Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та 

рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для 

зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги пункту 1 розділу 

ІХ Правил прийому до МДУ у 2017 році;  

«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути 

зарахованим на навчання до МДУ за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у 

зв’язку з невиконанням вимог Правил прийому до МДУ у 2017 році або їх 

порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, 

рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. 

При встановленні заяві такого статусу МДУ обов’язково зазначає причину 

виключення; 

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – 

власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному 

відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус 

встановлюється у випадках:  

вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу ІХ Правил 

прийому до МДУ у 2017 році для зарахування на місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних 

та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу Х Правил 

прийому до МДУ у 2017 році); 
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вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються 

за кошти державного бюджету, але він також має право на зарахування на навчання 

за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 

розділу Х Правил прийому до МДУ у 2017 році); 

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 4 розділу VІ Правил 

прийому до МДУ у 2017 році;  

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на 

навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі 

присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник 

зобов’язаний виконати вимоги пункту 3 розділу Х Правил прийому до МДУ у 2017 

році; 

«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника 

зараховано до МДУ. 

3. МДУ до початку вступної кампанії вносить до Єдиної бази перелік 

конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2017 році, 

при цьому для кожної з них зазначаються: 

факультет, на якому ведеться підготовка; 

ступінь; 

назва та код спеціальності (однієї або декількох спеціалізацій, освітніх програм 

в межах спеціальності); 

форма навчання; 

курс, на який здійснюється прийом; 

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення; 

ліцензований обсяг та мінімальний, максимальний (загальний) обсяг 

державного та регіонального замовлення; 

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення); 

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них; 

можливість подання заяв в електронній формі. 

 

II. Подання електронної заяви 

 

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу 

VІ Правил прийому до МДУ у 2017 році.  

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на 

інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. 

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 

адресу електронної пошти, до якої має доступ; 

номер, пін-код та рік отримання сертифіката (ів) зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

серію та номер атестата про повну загальну середню освіту; 

середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою 

з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне 

річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у 
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додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. 

Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не 

враховуються. 

Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до 

документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3 х 

4 см, що буде подаватись до МДУ. 

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, 

перевіряються в Єдиній базі. 

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата 

народження, стать, громадянство тощо) він отримує логін та пароль для доступу до 

особистого електронного кабінету. 

У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію 

особистого електронного кабінету. 

6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після 

введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: 

http://ez.osvitavsim.org.ua. 

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі 

дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) 

із зазначенням телефонних кодів. Для подання заяви до МДУ вступник обирає 

освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для 

участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або 

регіональним замовленням.  

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної 

бази, до якого МДУ має доступ. У момент подання електронна заява отримує статус 

«Зареєстровано в Єдиній базі». 

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому 

електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із 

статусів:  

«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – якщо заяву не 

зареєстровано у МДУ;  

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» – якщо заяву 

зареєстровано або допущено до конкурсу у МДУ. 

 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви  

приймальною комісією МДУ 

 

1. Ректор МДУ забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних 

заяв, що надійшли до МДУ, відповідно до цього Порядку та Правил прийому до 

МДУ у 2017 році. 

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається 

приймальною комісією МДУ не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати 

встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду уповноважена 

особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що 

відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому 

навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». 
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При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» 

уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази 

вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та 

дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому 

електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних 

уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано 

у вищому навчальному закладі». 

3. На підставі рішення приймальної комісії МДУ про допущення чи 

недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до МДУ 

уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено 

до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням 

причини відмови). 

4. При виявленні МДУ технічної помилки, зробленої під час внесення даних до 

Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії МДУ електронну заяву може бути 

анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що 

підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній 

базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником 

(або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини 

скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в 

Єдиній базі. 

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його 

прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність 

до МДУ. 

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення 

вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. 

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за 

державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус 

«Рекомендовано до зарахування» відповідно до пункту 5 розділу VІІІ Правил прийому 

до МДУ у 2017 році. 

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним 

або регіональним замовленням. Уповноважена особа змінює статус електронної 

заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною 

комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до пункту 3 розділу ІХ Правил 

прийому до МДУ у 2017 році, зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування 

(навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)». 

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 - 4 

цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 1 розділу V Правил 

прийому до МДУ у 2017 році. 

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано 

до зарахування», зобов’язаний виконати вимоги пункту 1 або 3 розділу ІХ Правил 

прийому до МДУ у 2017 році. 



90 

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 1  або 3 розділу 

ІХ Правил прийому до МДУ у 2017 році, ректор МДУ на підставі рішення 

приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ 

про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена 

особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу». 

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус 

«Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 1 або 3 розділу ІХ 

Правил прийому до МДУ у 2017 році, рішення про рекомендування його до 

зарахування анулюється приймальною комісією МДУ. На підставі цього 

уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус 

«Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб)». 
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Додаток 14 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

Додаток 14.1 

 

Правила прийому  

до аспірантури Маріупольського державного університету 

у  2017 році 

 

І. Організаційні положення 
1. Аспірантура Маріупольського державного університету є основною 

формою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 

Аспірантура Маріупольського державного університету координує діяльність 

структурних підрозділів, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії за умови отримання ліцензії на провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.  

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на 

навчання в аспірантурі МДУ у 2017 році наведено у Додатку 14.1.1. 

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти ступеня 

доктора філософії та кожної спеціальності обліковується за календарний рік, який 

триває з 01 січня по 31 грудня. 

 2. Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі і проводиться 

відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 

261, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, 

затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2016 №1236, 

в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей 

знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року № 266 (особливості впровадження цього Переліку визначаються 

наказом Міністерства освіти і науки), Правил прийому до Маріупольського 

державного університету в 2017 році, Положення про відділ аспірантури 

Маріупольського державного університету. 

Правила прийому до аспірантури Маріупольського державного університету в 

2017 році діють протягом з 01 березня 2017 року до 31 серпня 2018 року. 

3. Підготовка в аспірантурі Маріупольського державного університету 

здійснюється за рахунок:  

 - коштів державного бюджету України (за державним замовленням); 

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти 

грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за якими 

передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) – 

понад державне замовлення.  

4. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не 

захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до 
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аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, 

витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.  

5. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним 

замовленням, та вартість такої підготовки визначаються вченою радою 

Маріупольського державного університету з урахуванням ліцензійного обсягу, 

зазначеного в ліцензії університету, за якою він провадить освітню діяльність на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення 

кваліфікованого наукового керівництва і задоволення освітніх потреб аспірантів за 

відповідною спеціальністю. 

 

II. Організація прийому до аспірантури МДУ 

 

1. Організацію прийому вступників до Маріупольського державного 

університету (у т.ч. до аспірантури) здійснює приймальна комісія МДУ (далі – 

приймальна комісія), склад якої затверджується наказом ректора МДУ, який є її 

головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію 

МДУ, затвердженим Вченою радою МДУ (протокол №4 від 25.11.2015 р.) у 

відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року №1085. Положення про 

приймальну комісію МДУ оприлюднено на офіційному веб-сайті МДУ 

(www.mdu.in.ua). 

2. Ректор Маріупольського державного університету забезпечує дотримання 

законодавства України, в тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість 

роботи приймальної комісії.  

3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою 

для видання відповідного наказу керівником університету та / або виконання 

процедур вступної кампанії. 

4. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури МДУ, вирішуються 

приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті МДУ (www.mdu.in.ua), як правило, в 

день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. 

 

III. Вимоги до рівня освіти вступників до аспірантури  

Маріупольського державного університету  

 

До аспірантури Маріупольського державного університету на конкурсній 

основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста).  

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань і проводиться на основі розрахунку 

конкурсного бала. 
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IV. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

до аспірантури Маріупольського державного університету  

 

1. Вступники до аспірантури Маріупольського державного університету 

подають такі документи: 

1) Заява на ім’я ректора університету (у паперовій формі). 

2) Особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою та підписом 

начальника відділу кадрів підприємства, установи, організації, де працює вступник. 

3) Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності). 

4) Дійсний сертифікат тестів з іноземної мови TOEFL, або International English 

Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за 

наявності, не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

або аналогічного рівня). 

5) Фотокартки 3х4 (2 шт.). 

6) Витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу для 

осіб, які мають рекомендацію до аспірантури  після закінчення навчання (за 

наявності). 

7) Договір про підготовку аспіранта (заповнюється у відділі аспірантури, 

реєструється після зарахування). 

8) Згода на збір та обробку персональних даних (Додаток 14.2.4). 

 

 Копії:  
- документа, що посвідчують особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України «Про громадянство України»);  

- диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності 

(кваліфікації) з копією додатку до диплома; 

- трудової книжки (завірена печаткою і підписом начальника відділу кадрів 

підприємства, установи, організації, де працює вступник); 

- картки фізичної особи-платника податків (для осіб, які вступають до 

аспірантури на денну форму навчання);  

- військового квитка /  посвідчення про приписку (для осіб, які вступають до 

аспірантури на денну форму навчання); 

- нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських 

студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій. 

Документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону 

України «Про громадянство України»), картку фізичної особи-платника податків, 

диплом про вищу освіту, додаток до диплома, військовий квиток / посвідчення про 

приписку подаються вступниками особисто. Копії документів без пред’явлення 

зазначених вище оригіналів не приймаються. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами. Копії документа, що 

посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не 

підлягають засвідченню. 

 Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники 

подають окремі заяви. 
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Заяви про прийом до аспірантури Маріупольського державного університету з 

усіма зазначеними вище документами подаються вступниками особисто і 

приймаються у відділі аспірантури (пр. Будівельників, 129а, каб. 317) з 24 липня по 

31 липня 2017 року щодня, крім неділі, з 8:00 до 16:15. У суботу 29.07.2017 року 

прийом документів від вступників здійснюється з 8.00 до 13.00. 

Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з 

пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою приймальної комісії 

журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника: 

 порядковий номер (та/або номер особової справи);  

 дата прийому документів; 

 прізвище, ім’я та по батькові; 

 назва спеціальності; 

 місце проживання; 

 стать / дата народження; 

 найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий 

ступінь / освітньо-кваліфікаційний рівень; 

 здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень згідно з документом про 

освіту,  із зазначенням номеру, серії, дати видачі документа. 

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця 

роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка 

про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами 

керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються 

аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури для 

внесення відповідного запису.  

 

V. Умови допуску до вступних іспитів 

 

1. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі 

необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому університету. 

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних 

випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк 

документів, визначених правилами прийому. 

2. Наступного дня після завершення терміну прийому документів Приймальна 

комісія розглядає заяви та документи вступників і щодо кожного приймає рішення 

про допуск до участі у конкурсному відборі. На підставі рішення приймальної 

комісії видається наказ про допуск вступників до участі у конкурсному відборі. 

3. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним 

вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з 

іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного 

складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Маріупольського 

державного університету рішення про визнання його диплома. 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном рівень освіти (далі — Документ), обов’язковою є процедура визнання і 

встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу 



95 

Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних 

документів про освіту» від 05 травня 2015 року №504, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за №614 / 27059. 

 

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору 

 

1. Вступні випробування до аспірантури університету складаються з: 

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності) і презентації дослідницької пропозиції; 

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської) в обсязі, який відповідає 

рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який 

підтвердив свій рівень знання з англійської мови дійсним сертифікатом тестів 

TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом 

Сambridge English Language, звільняється від складання вступного іспиту з 

іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати 

прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з 

найвищим балом. 

Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок, 

підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика 

майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у 

вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач 

тощо. 

Вимоги до дослідницьких пропозицій відповідно до особливостей кожної 

обраної вступником спеціальності визначаються у програмі вступного іспиту зі 

спеціальності, яка оприлюднюється на офіційному сайті університету. 

2. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) 

ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове 

вступне випробування у формі співбесіди, а його зміст визначається у програмі 

вступного іспиту зі спеціальності, яка оприлюднюється на офіційному сайті 

університету. Додаткове вступне випробування у формі співбесіди проводиться у 

складі предметної комісії зі спеціальності і передує вступним іспитам зі 

спеціальності та іноземної мови.  

3. Послідовність складання вступних випробувань до аспірантури наступна:  

- додаткове випробування у формі співбесіди (у разі необхідності),  

- вступний іспит зі спеціальності і презентація дослідницької пропозиції,  

- вступний іспит з іноземної мови (англійської). 

4. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, 

до складу яких входить три – п’ять осіб, які призначаються наказом ректора. 

До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, 

які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за 

виконання відповідної освітньо-наукової програми. 

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також 

особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють 

іноземною мовою і за рішенням вченої ради університету можуть кваліфіковано 

оцінити рівень знання мови вступником. 
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Результати вступних випробувань фіксуються у протоколах і підписуються 

усіма членами предметної комісії. 

5. Оцінювання додаткового вступного випробування у формі співбесіди для 

осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка 

зазначена в їх дипломі  магістра (спеціаліста), відбувається за двобальною шкалою: 

«склав» або «не склав». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування 

вступник отримав оцінку «не склав», він не допускається до наступних вступних 

іспитів зі спеціальності та іноземної мови і позбавляється права брати участь у 

конкурсному відборі. 

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних 

випробуваннях зі спеціальності та іноземної мови, оцінюватимуться за 100-бальною 

шкалою.  

Максимальна кількість балів, яку можна набрати під час відповідей на 

питання білетів вступного іспиту зі спеціальності – 75 (повнота відповіді на кожне 

питання оцінюється у 1 – 25 балів); презентація дослідницької пропозиції 

оцінюється у 1 – 25 балів.  

6. Вступники, які під час вступних випробувань зі спеціальності наберуть 

менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі. 

Вступний іспит з іноземної мови вважається не складеним, якщо вступник 

отримав менше 60 балів. 

Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступні випробування у 

зазначений розкладом час, до участі в наступних вступних випробуваннях не 

допускаються. 

Повторне складання вступних екзаменів не дозволяється.  

Для здобуття ступеня доктора філософії вступ поза конкурсом не 

допускається. 

7. Вступні випробування до аспірантури Маріупольського державного 

університету проводяться з 07 серпня по 18 серпня 2017 року. 

 

VІІ. Порядок зарахування до аспірантури Маріупольського державного 

університету 

 

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури Маріупольського 

державного університету приймальна комісія приймає рішення щодо кожного 

вступника на основі конкурсної системи оцінювання з урахуванням конкурсного 

балу (КБ).  

Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі визначається 

коефіцієнтом (К). У сумі коефіцієнти складають 1. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури Маріупольського 

державного університету, конкурсний бал обчислюється за формулою: 

КБ = (ВІС х К1) + (ВІМ х К2) + ДБ, де: 

ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності; 

ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови. 

К1, К2 – вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює 1. 

Вагові коефіцієнти вступних випробувань затверджуються на рівні: 
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- зі спеціальності (К1) – 0,6; 

- з іноземної мови (К2) – 0,4. 

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення. 

Зарахування до аспірантури на загальних підставах проводиться за сумою 

балів, отриманих за вступні іспити, і додаткових балів за навчальні / наукові 

досягнення вступників. Перелік навчальних та наукових досягнень для нарахування 

додаткових балів вступникам до аспірантури Маріупольського державного 

університету наведений у відповідній таблиці. 

 

Перелік навчальних та наукових досягнень  

для нарахування додаткових балів вступникам до аспірантури  

Маріупольського державного університету 

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів 

Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий 

за останні два роки, що підтверджує рівні С1 – С2 

ДБ1 С1 – 5  

С2 – 10 

Диплом переможця та призера міжнародної 

студентської олімпіади з фаху* 

ДБ2 40 

Диплом переможця та призера всеукраїнської 

студентської олімпіади МОН України з фаху* 

ДБ3 перше місце – 20 

друге місце – 15 

третє місце – 10 

Диплом переможця та призера конкурсу наукових 

студентських робіт МОН України з фаху* 

ДБ4 перше місце – 20 

друге місце – 15 

третє місце – 10 

Диплом переможця та призера конкурсу наукових 

студентських робіт НАН України з фаху* 

ДБ5 перше місце – 20 

друге місце – 15 

третє місце – 10 

Диплом лауреата премії НАН України для молодих 

учених та студентів вищих навчальних закладів за 

обраною спеціальністю* 

ДБ6 10 

Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку 

наукових фахових видань України (за обраною 

спеціальністю) ** 

ДБ7 15 (кожна стаття) 

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних 

наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index 

Copernicus International та ін.), за обраною 

спеціальністю** 

ДБ8 25 (кожна стаття) 

Одноосібна монографія або розділ у колективній 

монографії, яка рекомендована до друку вченою 

радою факультету/інституту чи ВНЗ** 

ДБ9 10 

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за 

умови опублікування тез доповіді) за обраною 

спеціальністю** 

ДБ10 5 (кожна теза) 

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови 

опублікування тез доповіді) за обраною 

ДБ11 10 (кожна теза) 
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спеціальністю** 

Патент або авторське свідоцтво на винахід*** ДБ12 20 

Рекомендація Вченої ради ВНЗ до аспірантури (за 

наявності) 

ДБ13 5 

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ14 10 

 
* – диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;  

** – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 60 балів за 

публікації та участь у конференціях);  

*** – за період не більше трьох років до моменту вступу. 

 

Рейтинговий список вступників до аспірантури Маріупольського державного 

університету формується за конкурсним балом від більшого до меншого. На підставі 

рейтингових списків приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до 

зарахування на місця державного замовлення.  

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб з числа тих, яким не було надано рекомендацію до 

зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою 

вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії (відділу 

аспірантури) університету та долучається до його особової справи. 

Договір про підготовку в аспірантурі і надання освітніх послуг між 

Маріупольським державним університетом та фізичною (юридичною) особою 

укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде 

укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про 

зарахування вступника до аспірантури скасовується. Оплата за навчання 

здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

Терміни зарахування до аспірантури Маріупольського державного 

університету на місця за кошти державного замовлення та за кошти фізичних та 

юридичних осіб – не пізніше 31.08.2017.  

Зарахування до аспірантури Маріупольського державного університету 

проводиться наказом ректора на підставі рішення приймальної комісії. Накази про 

зарахування на навчання оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної 

комісії та офіційному сайті Маріупольського державного університету. Особи, які 

без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від 

дня їх початку, відраховуються з Маріупольського державного університету, про що 

видається відповідний наказ. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 

чотири роки. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним 

замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання. 

Початок навчання в аспірантурі з 01 вересня 2017 року. 
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Додаток 14.1.1  
 

Перелік галузей знань та спеціальностей, 

за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі МДУ  

для здобуття наукового ступеня доктора філософії 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність  

Шифр   Назва  Код  Назва  

1 2 3 4 

03 Гуманітарні науки 032 
Історія та археологія  

 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
052 

Політологія 
 

29 
Міжнародні 

відносини 
292 Міжнародні економічні відносини 
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Додаток 14.2 
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до докторантури  

у Маріупольському державному університеті у 2017 році 

 

1. Вимоги до рівня освіти вступників 

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на 

конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата 

наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових 

виданнях, так і в закордонних реферованих журналах, індексованих в 

наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення або 

оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю 

статей. 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом 

до докторантури, і нормативні терміни навчання подано у Додатку 14.2.1. 

Підготовка докторантів 2017 року вступу здійснюється за рахунок коштів 

юридичних та фізичних осіб. 

Іногороднім докторантам можливе надання місця у студентському 

гуртожитку. 

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки. 

 

2. Строки прийому заяв і документів,  

конкурсного відбору та зарахування до докторантури 

1. Графік роботи Приймальної комісії із вступниками до докторантури: щодня 

з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 16.00, у суботу з 8.30 до 13.00, за адресою: 

пр.Будівельників, 129-а, каб. 317. 

2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до 

докторантури проводяться в такі строки 

 

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому заяв і документів 21 серпня  2017 року 

Закінчення прийому заяв і документів 31 серпня 2017 року о 16.00 

Терміни зарахування вступників 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

До 01 листопада 2017 року 

 

Початок перебування в докторантурі 01 листопада 2017 року 

 

Затверджені правила прийому до докторантури діють до 31 серпня 2018 року. 

 

3. Порядок прийому заяв і документів 

1. Вступники до докторантури подають такі документи: 

 заяву на ім’я ректора університету (Додаток 14.2.2); 

 особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в 

якій вступник до докторантури працює; 
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 список опублікованих наукових праць (за встановленим зразком з 

визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації 

згідно з Додатком 14.2.3); 

 засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу; 

 засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора 

філософії (кандидата наук); 

 засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента 

(професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за 

наявності); 

 розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук; 

 письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі 

зарахування вступника до докторантури; 

 копію картки фізичної особи-платника податків; 

 дві фотокартки (3х4); 

 згода на збір та обробку персональних даних (Додаток 14.2.4). 

 

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового 

ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання 

доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) 

подаються вступниками особисто. 

2. Вчена рада університету в місячний термін після подачі документів 

розглядає висновки кафедри та вченої ради факультету і приймає рішення про 

зарахування (або відмовляє у зарахуванні) кожного вступника до докторантури. 

3. Конкурс серед вступників до докторантури проводиться за 

спеціальностями. 

 

Додаток 14.2.1  
 

Перелік галузей знань та спеціальностей, 

за якими оголошується прийом до докторантури 

для здобуття ступеня доктора наук 

 

Галузь знань Спеціальність Нормативний 

термін 

навчання 

Вартість 

підготовки 

(грн.) 
Шифр Назва Шифр Назва 

 

29 

 

Міжнародні 

відносини 

 

292 

 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

 

2 роки 

 

1-й рік – 13 000  

2-й рік – 13 000  

 

03  Гуманітарні 

науки 

032 Історія та 

археологія 

2 роки 1-й рік – 13 000  

2-й рік – 13 000 
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Додаток 14.2.2 

 

Ректору  

Маріупольського державного університету 

     професору Балабанову К.В. 
 

_____________________________________________ 

              (прізвище, ім’я, по батькові) 

     _________________________________________________ 

     _____________________________________________ 

Домашня адреса (індекс, місто) 

_____________________________________________  

  (телефон домашній, службовий, e-mail) 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі для вступу до докторантури 

Маріупольського державного університету зі спеціальності______________________, 

             (назва та шифр спеціальності) 

Про себе повідомляю: 

Отримав(ла) вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр (спеціаліст) за 

спеціальністю ________________________________ в ______ році в ____________ 
__________________________________________________________________________________ 

     (назва вищого навчального закладу) 

 

Маю науковий ступінь кандидата ___________________ наук з _______ року  
 

(№ диплома __________________). 
 

Маю вчене звання _____________________________________ з _____ року  
(професора, доцента, старшого наукового співробітника) 

(№ атестата __________________). 

 

Основне місце роботи та посада, яку обіймаю (на час вступу до докторантури)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Гуртожиток потрібен /не потрібен (потрібне підкреслити) 
 

 

«_____» _________________ 20___ р.   Підпис________________________ 



103 

Додаток 14.2.3 
 

СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць 
___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача) 

 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

роботи 

Вихідні 

дані 

Обсяг 

(друк. арк.) 
Співавтори 

      

      
 

На останній сторінці цього списку підписи: 

 

Здобувач    _______________ 

     (підпис, прізвище, ініціали) 

Список завіряю: 

 

Завідувач кафедри 

(або декан)    ________________ 

     (підпис, прізвище, ініціали) 

 

Секретар вченої ради  ________________ 

     (підпис, прізвище, ініціали) 

 

«____» ________ 20___ р. 

 

Гербова печатка 

 

Список формується за розділами в хронологічній послідовності опублікування робіт; 

нумерація праць наскрізна: 

- наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту кандидатської 

дисертації; 

- наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської 

дисертації; 

- авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти 

та позитивні рішення на винахід; 

- основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності). 

Роботи, що знаходяться у друці, звіти про проведення науково-дослідних робіт, 

автореферати та дисертації до списку не заносяться. Не належать також до друкованих наукових і 

науково-методичних робіт статті та інші публікації популярного характеру. 
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Додаток 14.2.4 
 

 

Маріупольський державний університет 

ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 
Я, _________________________________________________________________________________________ 

паспорт: серія _______№________________ шляхом підписання цього тексту, відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 

Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду та дозвіл Маріупольському державному університету 

на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання персональних 

даних, у тому числі конфіденційної інформації про мою освіту, адресу (у т.ч., електронну пошту), дату народження, 

номери телефонів. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в 

обробці цих даних, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством. 

«_____»________________20____р. ________________________ (_____________________________) 

(підпис)   (П.І.Б.) 

Особу та підпис _________________________________________ перевірено. 

Відповідальна особа__________________________________ (________________________________) 

(підпис)    (П.І.Б) 

Я, __________________________________________________________________________________________ 

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою їх 

обробки у електронних базах та ведення їх обліку, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про 

захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються для використання. 

«_____»_________________20____р. ____________________ 

(підпис) 

__________________________________________________________________________________________________ 

(лінія відрізу) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Повідомляємо, що надані Вами відомості, включені до бази персональних даних Маріупольського державного 

університету, з метою їх обробки, для ведення обліку в межах, передбачених законодавством. 

Для виконання вищезазначеної мети Ваші дані можуть надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в 

обробці цих даних. 

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або 

місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення 

щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, 

яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених 

законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних 

даних; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та 

розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку 

з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є 

недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

 

Завідувач відділу аспірантури   __________________   (________________________) 
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Додаток 15 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

Порядок прийому для здобуття вищої освіти  

в Маріупольському державному університеті осіб, 

місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної 

операції (на період її проведення) 

 

1. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової 

атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну середню 

освіту та прийому на навчання до Маріупольського державного університету (МДУ) 

для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної 

операції (на період її проведення). 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:  заявник – особа, 

яка завершила здобуття повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є 

населений пункт, що знаходиться на території проведення антитерористичної 

операції, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або 

стабільний освітній процес (див. Додаток 1) (далі – Заявник); освітня декларація 

(далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів 

навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти, а 

також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації (див. Додаток 2). Декларація заповнюється 

Заявником згідно з формою, наведеною у цьому Порядку, та підписується особисто 

(див. Додаток 3). 

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої освіти 

Заявниками. 

Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з населених 

пунктів, що знаходяться на території, на якій органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, або які розташовані на лінії зіткнення, або на 

території проведення антитерористичної операції після 01 січня в рік вступу до 

МДУ. 

4. Заявники мають право на: 

- проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; 

- отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту; 

- прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами 

вступних випробувань до МДУ (з урахуванням вимог пункту 241 частини першої 

статті 13 Закону України «Про вищу освіту») або за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання (за вибором Заявника). 

5. Документи про освіту (освітні документи), видані на території, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, не визнаються. 
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2. Особливості проходження Заявниками річного оцінювання 

та державної підсумкової атестації 

1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої освіти Заявниками 

організовується в освітньому центрі «Донбас-Україна» (далі – Центр) в 

Маріупольському державному університеті (Маріуполь). 

2. Центр створюється на базі МДУ спільно із Комунальним закладом 

«Маріупольський міський навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа» № 27 

Маріупольської міської ради Донецької області» для проведення річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа 

державного зразка про повну загальну середню освіту в передбачених цим 

Порядком випадках (далі – уповноважений загальноосвітній навчальний заклад). 

МДУ забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу приймальної 

комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального 

секретаря приймальної комісії. 

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, правила 

прийому тощо розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та 

МДУ. 

3. Центр: 

- забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника; 

- сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного 

зразка про повну загальну середню освіту (відповідальний – уповноважений 

загальноосвітній навчальний заклад); 

- організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення 

вступного випробування до МДУ та (в разі проходження конкурсного відбору) 

надання рекомендації для вступу до Університету (відповідальний – вищий 

навчальний заклад); 

- сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, 

державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до 

гуртожитку МДУ (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу до МДУ 

або відмови в її наданні); 

- сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу. 

4. Центри працюють з 19 червня до 30 вересня. 

 

3. Особливості отримання Заявниками документів про повну загальну середню 

освіту, необхідних для здобуття вищої освіти 

1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних 

для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову 

атестацію за екстернатною формою в уповноваженому загальноосвітньому 

навчальному закладі. 

2. Заявникам, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту, та 

зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, надається право одночасно 

пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти. 

3. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого 
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загальноосвітнього навчального закладу здійснюється згідно з наказом його 

керівника та за: 

- заявою (для повнолітніх Заявників); 

- заявою батьків (одного з батьків, законних представників) (для неповнолітніх 

Заявників). 

Під час подання заяви Заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує 

особу. 

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на 

неї фотокарткою. 

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання 

електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі 

цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати 

наведену в декларації інформацію. 

Посадова особа уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу 

робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. 

Оригінали документів повертаються Заявнику. 

4. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих 

на екстернатну форму навчання до випускних 11-х класів, проводяться на наступний 

день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним 

представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не 

раніше 12 липня і не пізніше 20 вересня поточного року. 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються 

посадовою особою уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу 

відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну 

середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови 

та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової 

атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну 

середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту 

розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації. 

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне 

оцінювання у порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 2.2 розділу II 

Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2008 року № 431, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2008 року за № 

498/15189. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про 

загальну середню освіту. 

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому 

загальноосвітньому навчальному закладі з української мови та історії України 

відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602. 

5. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації уповноважений загальноосвітній навчальний заклад замовляє протягом 

одного робочого дня відповідний документ про повну загальну середню освіту та 
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після отримання від відповідного органу управління освітою видає його Заявникові 

відповідно до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі 

та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 

лютого 2004 року за № 201/8800. 

Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації в довільній 

формі є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування 

до МДУ. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на 

документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього. 

 

4. Прийом для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти 

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти до МДУ. 

2. Правила прийому Заявників до МДУ відповідно до Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за 

№ 1515/29645 (далі – Умови прийому), з урахуванням особливостей, визначених 

цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до Правил прийому до 

МДУ. 

3. Особливості подання документів Заявником: 

- документи подаються особисто в письмовій формі; 

- свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку; 

- за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, 

Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального 

закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; 

- за бажанням подається сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 років. 

4. Документи від Заявника для вступу на денну форму навчання для здобуття 

вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18 годин 20 липня. 

5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну 

підсумкову атестацію, подає до МДУ документ про освіту державного зразка, 

складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому до МДУ у 2017 

році (див. Додаток 4). 

6. Вступні іспити проводяться МДУ до 20 вересня, для вступу для здобуття 

вищої освіти за кошти державного бюджету – до 27 липня. 

7. МДУ оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за кошти державного 

бюджету за денною формою навчання у строки, встановлені Умовами прийому. 

 У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в 

наказах про зарахування прізвища вступників шифрують. Шифрування 
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здійснюється наступним чином: кожному вступнику присвоюється цифровий код у 

вигляді ХХХХ-УУУУУУУ, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти; УУУУУУУ відповідає коду фізичної 

особи вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

 При вступі на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12.00 

годин 01 серпня. 

8. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування Заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця 

державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, 

передбачених Правилами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у 

цьому Порядку. 

Оригінали документів, які передбачені Правилами прийому, обов’язково мають 

бути подані до приймальної комісії МДУ впродовж трьох місяців після початку 

навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник 

відраховується з МДУ. 

9. Зарахування Заявників здійснюється: 

- на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету відбувається не пізніше 

12.00 години 07 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно 

до Правил прийому до МДУ, але не пізніше 30 вересня; 

- на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету пізніше 15 вересня; на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до Правил 

прийому до МДУ. 
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Додаток 1 

до Порядку п.1.2. 

ПЕРЕЛІК 

населених пунктів, що знаходяться на території проведення антитерористичної операції, де 

неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній 

процес 

 

Донецька область 

Міста обласного значення: 

м. Авдіївка  

м. Донецьк 

м. Торецьк (Дзержинськ)  

м. Горлівка  

м. Дебальцеве  

м. Докучаєвськ  

м. Єнакієве  

м. Жданівка  

м. Кіровське  

м. Макіївка  

м. Сніжне 

м. Чистякове (Торез)  

м. Харцизьк  

м. Шахтарськ  

м. Ясинувата 

 

Населені пункти: 

с. Гнутове (м. Маріуполь)  

смт Сартана (м. Маріуполь)  

смт Талаківка (м. Маріуполь)  

с-ще Ломакине (м. Маріуполь) 

 

Амвросіївського району 

 

Артемівського району:  

смт Булавинське  

м. Світлодарськ  

смт Миронівський  

с. Миронівка  

смт Луганське  

с. Розсадки  

с. Лозове  

с. Красний Пахар 
с. Криничне  
с-ще Роти  
с-ще Доломітне  
с-ще Травневе  
с. Дача 
м. Вуглегірськ  
смт Олександрівське  
смт Оленівка 
с. Весела Долина (Ольховатська селищна 
рада) 
с-ще Данилове 

с-ще Іллінка 
с-ще Кам’янка 
с-ще Рідкодуб 
с-ще Булавине 
с-ще Грозне 
с-ще Каютине 
с-ще Красний Пахар 
с-ще Савелівка 
с. Комуна 
с. Калинівка 
с. Логвинове 
с. Новогригорівка 
с. Нижнє Лозове 
с. Санжарівка 
смт Ольховатка 
смт Прибережне 
 
Волноваського району:  
с. Андріївка  
с. Доля  
с. Любівка  
с-ще Малинове  
с-ще Молодіжне  
с-ще Новомиколаївка  
смт Оленівка 
с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада) 
с. Червоне (Любівська сільська рада) 
смт Андріївка 
с-ще Бахчовик 
с. Бердянське 
с. Водяне 
с. Виноградне 
с. Гранітне 
с-ще Дружне 
с. Запорізьке 
с. Заїченко 
с. Кам’янка 
с-ще Калинівка 
с. Комінтернове 
с. Лебединське (Лебединська сільська рада)  
смт Мирне  
с-ще Маловодне 
с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська 
рада) 
с-ще Новомиколаївка  
с. Новоселівка  
с. Новоселівка Друга  
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с-ще Обільне  
с. Орловське  
с. Павлопіль  
с. Піонерське  
с. Приморське  
с. Пищевик  
с. Сопине  
с. Старомар’ївка  
с. Старогнатівка  
с. Степанівка  
с. Федорівка  
с. Чермалик  
с. Черненко  
с. Широкине 
 
Марийського району:  
с. Кремінець  
с. Луганське  
смт Олександрівка  
смт Старомихайлівка  
с. Сигнальне  
с. Березове  
м. Красногорівка  
м. Мар’їнка  
с. Славне  
с. Степне  
с. Тарамчук 
 
Новоазовського району: 
с. Хрещатицьке (Красноармійське) 
м. Новоазовськ 
с. Гусельщикове 
с. Козлівка 
с. Самсонове 
смт Седове 
с-ще Обрив 
с. Безіменне 
с. Веденське 
с. Качкарське 
с. Митьково-Качкарі 
с. Роза 
с. Козацьке 
с. Порохня 
с. Шевченко 
с. Куликове 
с. Верхньошироківське (Октябр)  
с. Приморське  
с. Набережне  
с. Первомайське  
с. Соснівське 
с. Українське 
с. Олександрівське (Рози Люксембург) 
с. Веселе 
с. Кузнеці 
с. Маркине 
с. Патріотичне 
с. Холодне 

с. Самійлове 
с. Ванюшкине 
с. Клинкине 
с. Ковське 
с. Щербак 
с. Саханка 
с. Дзержинське 
с. Ужівка (Ленінське) 
с. Хомутове 
с. Бессарабка 
с. Вітава 
с. Сєдово-Василівка 
 
Старобешівського району 
 
Бойківського (Тельманівського) району:  
с. Богданівка  
с. Вершинівка  
с. Воля 
с. Греково-Олександрівка  
с. Григорівка  
с. Дерсове  
с. Запорожець  
с. Зелений Гай  
с. Зернове  
с. Зорі  
с. Іванівка 
с. Білокриничне (Калініне) 
с. Каплани 
с. Конькове 
с. Котляревське 
с. Майорове (Красний Октябр) 
с. Кузнецово-Михайлівка 
с. Лукове 
с. Миколаївка 
с. Михайлівка 
с. Мічуріне 
с. Нова Мар’ївка 
с. Новоолександрівка 
с. Олександрівське (Окгябрське) 
(Коньковська сільська рада) 
с. Первомайське (Первомайська сільська 
рада) 
с. Петрівське 
с. Лавринове (Радянське) 
с. Розівка 
с. Садки 
с. Самсонове 
с. Свободне 
с. Тавричеське 
смт Бойківське (Тельманове) 
с. Тернівка 
с. Черевківське 
с. Чумак 
с. Шевченко 
 
Шахтарського району 
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Ясинуватського району: 
с. Веселе (Спартаківська сільська рада) 
с-ще Бетманове (Красний Партизан) 
с-ще Мінеральне 
с. Спартак 
с. Яковлівка 
с-ще Крута Балка 

с-ще Каштанове 
с-ще Лозове (Пісківська сільська рада)  
с. Водяне 
смт Верхньоторецьке  
с-ще Ласточкине  
с-ще Опитне  
с-ще Піски  
с. Тоненьке 

 
Луганська область 

Міста обласного значення:  
м. Луганськ  
м. Алчевськ  
м. Антрацит  
м. Брянка 
м. Голубівка (Кіровськ)  
м. Хрустальний (Красний Луч)  
м. Сорокине(Краснодон)  
м. Первомайськ  
м. Ровеньки  
м. Свердловськ  
м. Кадіївка (Стаханов) 
 
Населені пункти: 
Антрацитівського району 
 
Сорокинського (Краснодонського) району 
 
Лутугинського району 
 
Новоайдарського району:  

с. Сокільники  
м. Щастя  
с. Трьохізбенка  
с. Кряківка 
с. Оріхове-Донецьке  
с. Лобачеве  
с. Лопаскине  
с. Кримське  
с. Причепилівка  
с. Райгородка 
 
Перевальського району 
 
Попаснянського району 
 
Довжанського (Свердловського) району 
 
Слов’яносербського району 
 
Станично-Луганського району 
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Додаток 2 

до Порядку п.1.2. 

 

 

Директорові 

Комунального закладу «Маріупольський 

міський навчально-виховний комплекс 

«Гімназія-школа» № 27 Маріупольської 

міської ради Донецької області», 

Єжаковській М.М. 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

проживаю за адресою: 

_______________________________ 

 

 

 

 

заява. 

Прошу зарахувати мене (мого сина, доньку) на навчання за екстернатною формою та 

дозволити пройти річне оцінювання й державну підсумкову атестацію за курс повної загальної 

середньої освіти. 

До заяви додаю: 

1) копію документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження). 

2) освітню декларацію з наклеєною на неї фотокарткою. 

 
 

 

Дата           Підпис 
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Додаток 3 

до Порядку п.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 

 

про завершення здобуття загальної середньої освіти 

 

 Розділ І. Загальні відомості 

 

1._______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Заявника) 

2._______________________________________________________________ 
(документ, що посвідчує особу Заявника) 

3._______________________________________________________________ 
(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, квартири Заявника) 

4. Мета звернення:__________________________________________________ 
(вступ до вищого, професійно-технічного навчального закладу) 

5. _______________________________________________________________ 
(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує Заявник)  

6. _______________________________________________________________ 
(шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає Заявник) 

7. _______________________________________________________________ 
(додаткові відомості*) 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, прізвище, ініціали Заявника): 

________________________________________________ 

* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній 

визнаний документ про освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію. 

  

Місце для 

фотокартки 
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Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання 

Результати навчання 
Вказуються здобуті  результати навчання за курс загальної середньої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис, прізвище, ініціали Заявника:____________________________ 

Дата заповнення та подання освітньої декларації_________________ 

 

 
 

 



 

  

Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти 

Спеціальності  ОС 

бакалавра 

Спеціалізація (освітня 

програма) 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів, творчих 

конкурсів) 

Перелік  вступних 

іспитів, 

творчих конкурсів 

(за спрощеною 

процедурою) 

Код / назва 

081 Право  

право 

1. Історія України; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Математика 

або Іноземна мова 

Математика або 

Іноземна мова 

051 Економіка  

міжнародна економіка 

1. Математика; 2. Українська 

мова та література; 3. 

Іноземна мова або Історія 

України 

Математика 

292 Міжнародні економічні 

відносини  
міжнародний бізнес 

1. Математика; 2. Українська 

мова та література; 3. 

Іноземна мова або Історія 

України 

Математика 

073 Менеджмент  

менеджмент 

1. Математика; 2. Українська 

мова та література; 3. 

Географія або Історія 

України 

Математика 

101 Екологія  екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

1. Українська мова та 

література; 2. Біологія; 3. 

Географія або Хімія  

1. Біологія 

2. Географія або 

Хімія  

124 Системний аналіз  

системний аналіз 

1. Математика; 2. Українська 

мова та література; 3. 

Іноземна мова або Історія 

України 

Математика 

125 Кібербезпека  

кібербезпека 

1. Математика; 2. Українська 

мова та література; 3. 

Іноземна мова або Історія 

України 

Математика 

242 Туризм  

туризм 

1. Історія України; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Географія або 

Математика 

Географія або 

Математика 

014.01 Середня освіта  
українська мова та 

література 

1. Українська мова та 

література; 2. Іноземна мова; 

3. Історія України 

Іноземна мова 

014.02 Середня освіта   
мова і література 

(новогрецька) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 

014.02 Середня освіта   
мова і література 

(італійська) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 

014.02 Середня освіта   
мова і література 

(англійська) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 

014.02 Середня освіта   
мова і література 

(німецька) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 

014.02 Середня освіта   
мова і література 

(французька) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 

014.02 Середня освіта   
мова і література 

(російська) 

1. Російська мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Російська мова 
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014.03 Середня освіта  історія 1. Історія України; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Географія або 

Іноземна мова 

Географія або 

Іноземна мова 

014.11 Середня освіта  фізична культура 1. Біологія; 2. Українська 

мова та література; 3. 

Творчий конкурс 

1. Біологія 

2. Творчий конкурс 

032 Історія та археологія  історія 1. Історія України; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Географія або 

Іноземна мова 

Географія або 

Іноземна мова 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

1. Українська мова та 

література; 2. Історія 

України; 3. Математика або 

Іноземна мова 

Математика або 

Іноземна мова 

034 Культурологія  культурологія 1. Українська мова та 

література; 2. Історія 

України; 3. Географія або 

Іноземна мова 

Географія або 

Іноземна мова 

052 Політологія політологія 1. Історія України; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Математика 

або Іноземна мова 

Математика або 

Іноземна мова 

054 Соціологія  соціологія 1. Історія України; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Математика 

або Іноземна мова 

Математика або 

Іноземна мова 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії  

міжнародні відносини 1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України  

Іноземна мова 

012 Дошкільна освіта  дошкільна освіта 1. Біологія; 2. Українська 

мова та література; 3. 

Іноземна мова або Історія 

України 

Біологія 

013 Початкова освіта Початкова освіта  1.  Українська мова та 

література; 2 Біологія;    

3. Іноземна мова або Історія 

України 

Біологія 

053 Психологія  практична психологія 1. Біологія; 2. Українська 

мова та література; 3. 

Іноземна мова або Історія 

України 

Біологія 

061 Журналістика  журналістика 1. Українська мова та 

література; 2. Історія 

України; 3. Творчий конкурс 

Творчий конкурс 

061 Журналістика  реклама та зв’язки з 

громадськістю 

1. Українська мова та 

література; 2. Історія 

України; 3. Творчий конкурс 

Творчий конкурс 

035.01 Філологія  українська мова і 

література 

1. Українська мова та 

література; 2. Іноземна мова; 

3. Історія України 

Іноземна мова 

035.03 Філологія 

(слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

мова і література 

(російська) 

1. Російська мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Російська мова 

035.03 Філологія 

(слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

переклад (українська, 

російська, польська) 

1. Українська мова та 

література; 2. Історія 

України; 3. Російська мова 

або Іноземна мова 

Російська мова або 

Іноземна мова 

035.04 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

мова і література 

(англійська) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 
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035.04 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

мова і література 

(німецька) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 

035.04 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

переклад (англійська) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 

035.05 Філологія 

(романські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

мова і література 

(французька) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 

035.05 Філологія 

(романські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

переклад (італійська) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 

035.05 Філологія 

(романські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

мова і література 

(італійська)  

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 

035.08 Філологія (класичні 

мови та літератури 

(переклад включно) 

мова і література 

(новогрецька) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 

035.08 Філологія (класичні 

мови та літератури 

(переклад включно) 

переклад (новогрецька) 

1. Іноземна мова; 2. 

Українська мова та 

література; 3. Історія України 

Іноземна мова 
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Додаток 16 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

 

Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства до МДУ 

 

1. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства на здобуття 

ступеня бакалавра та магістра навчання в МДУ здійснюється за 

акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) (див. додаток 1). 

Іноземці та особи без громадянства подають наступні документи: 

1.1. Заяву та анкету встановленого зразка; 

1.2. Оригінал та копію документа про попередню освіту; 

1.3. Оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в 

якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін; 

1.4. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 

органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше 

ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну; 

1.5. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 

1.6. Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 

країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 

допомоги); 

1.7. 6 фотокарток розміром 3х4см; 

1.8. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 

Зазначені документи в підпунктах 1.2-1.4 повинні бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та засвідчені в 

країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого 

засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною 

установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України. 

2. Прийом іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на підставі відповідних документів про повну 

загальну середню освіту, здійснюється за рахунок коштів юридичних, фізичних 

осіб. 

 Зарахування до університету зазначеної категорії вступників здійснюється 

за результатами співбесід з трьох предметів, відповідно до додатку 5 цих 

Правил. Співбесіди проводиться за програмами зовнішнього незалежного 

оцінювання з відповідних предметів. За вибором вступника співбесіда з 

української мови та літератури може бути замінена на співбесіду з російської 

мови та літератри.  

Результати співбесід оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів з кожного 

предмету. До участі у конкурсному відборі допускаються особи, рівень знань 

яких з конкурсних предметів оцінений не нижче встановленого у додатку 5 до 

цих Правил. Вступне випробування-співбесіда проводиться за розкладом, що 

затверджується та оприлюднюється Приймальною комісією. 
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Як результати співбесіди зараховуються результати зовнішнього 

оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти, підтверджені відповідними сертифікатами 

зовнішнього незалежного оцінювання, з кількістю балів не нижче мінімального 

рівня для допуску до участі в конкурсному відборі встановленого у додатку 5 

до цих Правил. 

Зарахування до МДУ на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних 

осіб проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за результатами 

вступних випробувань. 

3. Прийом іноземців та осіб без громадянства, що здобули ступінь 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста відповідної 

спеціальності, на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за 

рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. Зарахування проводиться на основі 

рекомендацій Приймальної комісії за результатами вступних випробувань. 

Зарахування до МДУ зазначеної категорії вступників здійснюється за 

результатами двох випробувань-співбесід (фахового випробування зі 

спеціальності та випробування з іноземної мови). Співбесіди з фахових 

випробувань проводиться за Програмами фахових випробувань з відповідних 

спеціальностей та Програм з іноземної мови, ухваленими Вченою радою МДУ. 

Результати співбесід оцінюються за 100-бальною шкалою. Особи, які набрали 

на будь-якому вступному випробуванні від 0 до 24 балів, позбавляються права 

участі у наступному вступному випробуванні та на зарахування.  

4. Зарахування до МДУ на навчання за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за 

результатами вступних випробувань. 

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня, 

зараховуються до МДУ не пізніше 01 листопада та 01 березня на підставі 

наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі. 

5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії 

за ОС бакалавр та магістр 

Строки вступної 

кампанії  

(весняний семестр) 

Строки вступної 

кампанії 

 (осінній семестр) 

Початок прийому заяв та 

документів 

01 лютого 2017 р. 12 липня 2017 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів 

23 лютого 2017 р. 30 жовтня 2017 р. 

Строки проведення вступних 

випробувань 

24-28 лютого 2017 р. 21 липня-31 жовтня 

2017 р. 

Термін зарахування 

вступників  

не пізніше 

01 березня 2017 р. 

не пізніше 

 01 листопада 2017 р. 
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Додаток 17 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ОСІБ  

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Згідно Правил прийому до Маріупольського державного університету в 

2017 році брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів мають право особи: 

які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 

зазначеного в  Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 за умови 

подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з 

документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 

№1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та 

вступних іспитах осіб, як мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за №1707/29837, або копії такого документа). 

яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної 

облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення 

особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України,  

Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 

«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 

іспитах осіб, як мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії 

при регіональну центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

Приймальна комісія забезпечує організацію та проведення вступних 

іспитів для вступників з особливими потребами з урахуванням їх 

індивідуальних можливостей, психофізичного розвитку та стану здоров’я. 
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Допускається проведення вступних іспитів для вступників з особливими 

потребами спільно з іншими вступниками за умови, що це не буде створювати 

труднощів для вступників при складанні іспиту. 

Допускається присутність в аудиторії під час проведення вступних іспитів 

асистента з числа робітників університету або залучені особи, що надають 

вступникам з особливими потребами необхідну технічну допомогу з 

урахуванням їх індивідуальних потреб (зайняти робоче місце, пересуватися, 

прочитати та оформити завдання, спілкуватися з викладачами, що приймають 

вступні іспити). 

Час для проведення вступних іспитів для вступників з особливими 

потребами збільшено на 1 годину. 

Вступникам з особливими потребами надається в доступній для них формі 

інструкція щодо порядку проведення вступних іспитів. 

Під час складання вступних іспитів вступники з особливими потребами 

мають право користуватися технічними засобами, що необхідні їм у зв’язку з їх 

індивідуальними особливостями. 

При проведенні вступних іспитів забезпечується виконання наступних 

додаткових вимог в залежності від індивідуальних особливостей вступників: 

а) для сліпих: 

 завдання для виконання на вступних іспитах зачитується асистентом; 

 відповідь на письмові завдання надиктовується асистенту. 

б)  для слабозрячих: 

 вступникам для виконання завдання при необхідності надається 

збільшуваний пристрій (можливо також використання власних 

збільшуваних пристроїв); 

 завдання для виконання, а також інструкція щодо порядку 

проведення вступних іспитів оформляються збільшеним шрифтом; 

в) для осіб з порушенням рухових функцій верхніх кінцівок та відсутністю 

верхніх кінцівок: 

 відповідь на письмові завдання надиктовується асистенту; 

 за бажанням вступників вступні іспити проводяться в письмовій 

формі. 

г) для осіб з вадами опорно-рухового апарату: 

 відповідь на письмові завдання надиктовується асистенту; 

 у разі можливості особа самостійно оформлює результати вступних 

іспитів у письмовій формі; 

 облаштовується місце проведення вступного іспиту. 

Приймальна комісія МДУ при організації вступних іспитів приділяє 

особливу увагу дотримання прав осіб з особливими потребами враховуючи їх 

індивідуальні особливості. 

Перераховані умови надаються вступникам на підставі заяви про прийом, 

що містить відомості про необхідність створення відповідних спеціальних 

умов. 
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Додаток 18 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

Порядок проведення співбесіди з вступниками, що зараховуються за 

умовами абзаців 2-4 пункту 3 розділу ІІІ Правил прийому до МДУ  

в 2017 році 

 

1. Загальні положення 

Співбесіда є перевіркою знань вступників з метою визначення рівня 

загальноосвітньої підготовки, нахилу та здібностей до оволодіння обраною 

спеціальністю. 

Відповідно до абзаців 2-4 пункту 3 розділу ІІІ Правил прийому до 

Маріупольського державного університету у 2017 році (далі - Університет) за 

результатами співбесіди зараховуються до МДУ особи: 

 визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

 яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом 

без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами 

співбесіди; 

 особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення); 

За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 

населення приймальна комісія МДУ приймає рішення про можливість 

зарахування за результатами співбесіди з правом навчання за місцем 

проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад. 

Співбесіда із зазначеними категоріями осіб проводиться з конкурсних 

предметів, визначених Правилами прийому до МДУ для вступників на 

відповідний напрям підготовки за освітнім ступенем «бакалавр». 

Програми підготовки до співбесіди відповідають Програмам вступних 

випробувань до МДУ та Програмам ЗНО 2017 року. 

Перелік конкурсних предметів визначений Правилами прийому до МДУ 

у додатку №4 до Правил прийому. 

Цей Порядок визначає категорію осіб, на яких поширюється право на 

зарахування до МДУ за результатами співбесіди, а також регламентує порядок 

її проведення та зарахування до МДУ за результатами. 

 

2. Організація та порядок проведення співбесіди 

Співбесіда проводиться з предметів, які входять в Перелік конкурсних 

для зарахування на навчання згідно з Правилами прийому до МДУ у 2017 році 

(додаток 4). 

Вступні випробування у формі співбесід проводять члени комісії 

визначені відповідним наказом. Співбесіду проводять у відповідності з 

затвердженим розкладом, який оприлюднюється на стенді Приймальної комісії 

та веб-сайті МДУ. 
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Співбесіду з кожним вступником проводять не менше двух членів комісії. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до 

приміщень, де проводиться співбесіда. Для проведення співбесіди 

встановлюється норма часу для кожного абітурієнта – не більше 30 хвилин. 

На випробування-співбесіду виносяться по два-три запитання з кожної 

дисципліни. Поставлені на співбесіді питання та відповіді на них записуються 

вступником в аркуші співбесіди. Аркуш співбесіди підписується вступником та 

членами комісії з проведення співбесіди.  

Під час проведення співбесіди вступнику забороняється використовувати 

підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, калькулятори з 

розширеними функціями, начальні посібники та інші матеріали, що не 

передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користуванням вступником 

під час вступного випробування сторонніми джерелами інформації (в тому 

числі підказками), він відсторонюється від участі у випробуванні. 

Результати співбесіди з вступниками оцінюються як: «рекомендувати до 

зарахування» або «не рекомендувати до зарахування». Інформація про 

результати співбесіди оголошується вступникові наступного дня після її 

проведення. 

Вступне випробування-співбесіда проводиться за розкладом, що 

затверджується та оприлюднюється Приймальною комісією до початку 

прийому документів. 

Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на 

навчання та подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з 

конкурсних предметів з результатами не нижчими передбачених Правилами 

Прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах. 
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Додаток 19 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного 

розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році 

 

І. Сфера використання алгоритму 

 

Алгоритм призначений для розподілу місць державного та регіонального 

замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня 

бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного 

спрямувань) за денною та заочною формами навчання на основі повної 

загальної середньої освіти (далі – Контингент) відповідно до Умов прийому до 

вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за 

№ 1515/29645 (далі – Умови прийому). 

Алгоритм не застосовується для прийому вступників до вищих 

військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів зі специфічними 

умовами навчання, військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів) для забезпечення потреб оборони України, державної безпеки і 

захисту державного кордону, інших військових формувань та правоохоронних 

органів, який здійснюють такі державні замовники чи за їх участю: 

Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Міністерство 

внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна поліція 

України, Державна прикордонна служба України, Державна служба 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна спеціальна 

служба транспорту України, Державна служби України з надзвичайних 

ситуацій, Державна пенітенціарна служба України, Державна фіскальна служба 

України. 

Алгоритм не застосовується для прийому на навчання відповідно до 

Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за 

№ 795/28925. 

Алгоритм не застосовується для прийому осіб за співбесідою, який 

здійснюється відповідно до Умов прийому. 

Алгоритм не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, у тому 

числі осіб, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус 

біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту.  

Зараховані не пізніше 26 липня 2017 року на місця державного та 

регіонального замовлення особи, які входять до Контингенту і не обробляються 

Алгоритмом, виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення. 
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ІІ. Підготовка та корегування вхідної інформації 

 

Перед застосуванням Алгоритму проводиться корегування вхідної 

інформації: 

максимальні (загальні) обсяги державного або регіонального замовлення 

конкурсів, суперобсяги державного замовлення відповідних Широких 

конкурсів зменшуються на використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на 

які зараховані вступники, які мають право на зарахування за співбесідою; 

мінімальні обсяги державного замовлення конкурсів зменшуються на 

використані обсяги квоти-2  та на кількість місць, на які зараховані вступники, 

які мають право на зарахування за співбесідою. Якщо в результаті отримується 

число менше 1, то конкурс виконав мінімальні обсяги і вони надалі для нього в 

Алгоритмі не використовуються. 

Конкурси можуть поділятись на два-три субконкурси в межах кожного з 

них. Субконкурс А – пропозиція вищого навчального закладу в межах певного 

конкурсу для прийому вступників з числа осіб, які мають право на вступ за 

квотою-1. Субконкурс Б – пропозиція вищого навчального закладу в межах 

певного конкурсу з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-3. 

Субконкурс А і субконкурс Б утворюються в разі наявності вступників 

відповідних категорій. Субконкурс В – пропозиція вищого навчального 

закладу в межах певного конкурсу для всіх вступників, включаючи осіб 

зазначених вище категорій, які не будуть рекомендовані в межах субконкурсу 

А і субконкурсу Б. Невикористаний розмір квоти-1 і квоти-3 використовується 

в субконкурсі В. 

Якщо наявні вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право 

на участь у субконкурсі А та/або субконкурсі Б, тоді замість конкурсу в 

Алгоритмі використовуємо субконкурс А та/або субконкурс Б і субконкурс В 

цього конкурсу, які формуються таким чином: 

вступники, які допущені до участі в конкурсі, допускаються до участі в 

субконкурсі В цього конкурсу з визначеною для конкурсу пріоритетністю. 

Рейтинговий список вступників для субконкурсу В збігається з рейтинговим 

списком конкурсу. Субконкурс В успадковує максимальний (загальний) обсяг 

державного або регіонального замовлення конкурсу; 

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у 

субконкурсі А, допускаються до участі в субконкурсі А цього конкурсу з 

пріоритетністю, яка встановлюється на 0,5 менше (тепер мінімальне можливе 

значення пріоритетності дорівнює 0,5), ніж визначена для конкурсу. 

Рейтинговий список вступників для субконкурсу А успадковується з 

рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального 

замовлення для субконкурсу А встановлюється в розмірі квоти-1 відповідного 

конкурсу; 

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у 

субконкурсі Б, допускаються до участі в субконкурсі Б цього конкурсу з 

пріоритетністю, яка встановлюється на 0,25 менше (тепер мінімальне можливе 

значення пріоритетності дорівнює 0,75, якщо немає учасників в субконкурсі А), 

ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий список вступників для субконкурсу Б 
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успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або 

регіонального замовлення для субконкурсу Б встановлюється в розмірі квоти-3 

відповідного конкурсу. 

Конкурс на загальних умовах – конкурс (який не поділявся на 

субконкурси) або субконкурс В у межах конкурсу, який поділено на 

субконкурси. 

Розрахунковий конкурс – конкурс, або субконкурс А, або субконкурс Б, 

або субконкурс В. 

Обсяг розрахункового конкурсу – максимальний (загальний) обсяг 

державного або регіонального замовлення (для конкурсу, субконкурсу В) або 

обсяг державного або регіонального  замовлення (для субконкурсу А, 

субконкурсу Б).  

 

ІІІ. Визначення рекомендованих до зарахування за конкурсами 

 

Етап А. 

Перший крок.  

Кожному розрахунковому конкурсу пропонується перелік вступників, для 

яких цей розрахунковий конкурс має найбільшу пріоритетність. Кожний 

розрахунковий конкурс зараховує до списку очікування кращих за власним 

рейтинговим списком вступників із запропонованих вступників в кількості, що 

не перевищує обсяг розрахункового конкурсу, а решті відмовляє.  

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А та/або 

субконкурс Б і субконкурс В) перевіряються на перевищення максимального 

(загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу, і в разі 

перевищення, визначається відповідна кількість вступників із субконкурсу В з 

нижчими позиціями в рейтинговому списку вступників, які отримують відмову. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу 

державного замовлення, і в разі перевищення, за об’єднаним списком 

очікування визначається відповідна кількість вступників (не з субконкурсів А і 

не з субконкурсів Б) з найменшими значеннями конкурсного бала (при рівних 

конкурсних балах – з урахуванням пункту 2 розділу VІІ Умов прийому), які 

також отримують відмову. 

… 

K-ий крок (K>1). 

На наступних кроках кожний вступник, який на цей момент не внесений 

до списку очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому 

розрахунковому конкурсу, який має для нього найбільшу пріоритетність (крім 

тих, де він уже отримав відмову). Кожний розрахунковий конкурс об’єднує 

наявний у нього список очікування та отриману пропозицію, формує новий 

список очікування за власним рейтинговим списком вступників в кількості, що 

не перевищує обсяг розрахункового конкурсу, а решті відмовляє.  

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А та/або 

субконкурс Б і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального 

(загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу, і в разі 

перевищення, визначається відповідна кількість вступників з субконкурсу В з 
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нижчими позиціями в його рейтинговому списку вступників, які отримують 

відмову. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу 

державного замовлення, і в разі перевищення, за об’єднаним списком 

очікування визначається відповідна кількість вступників (не з субконкурсів А і 

не із субконкурсів Б) з найменшими значеннями конкурсного бала (при рівних 

конкурсних балах – з урахуванням пункту 2 розділу VІІ Умов прийому), які 

також отримують відмову. 

Етап А вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій 

вступників до розрахункових конкурсів, які не знаходяться в списках 

очікування та не отримали відмови за всіма розрахунковими конкурсами. 

Перехід до етапу Б. 

Етап Б. 

          Якщо існують конкурси, в яких кількість вступників в списку очікування 

(сума вступників у списках очікування субконкурсу А та/або субконкурсу Б і 

субконкурсу В) менше мінімального обсягу державного або регіонального 

замовлення, то такі конкурси анулюються, а вступники з їх списків очікування 

виключаються, отримують відмову і помічаються як такі, що допущені до етапу 

В. 

Фіналіст розрахункового конкурсу – вступник з найнижчим положенням 

в рейтинговому списку розрахункового конкурсу, включений в список 

очікування, після завершення етапу А. 

Фіналіст широкого конкурсу – вступник, крім вступників із субконкурсів 

А та Б, з найнижчим положенням в широкому рейтинговому списку широкого 

конкурсу, включений в список очікування, після завершення етапу А. 

Перехід до етапу В. 

Етап В 

K-й крок (K>=1).  

Кожний допущений до етапу В вступник, який на цей момент не 

внесений до списку очікування жодного розрахункового конкурсу, 

пропонується тому розрахунковому конкурсу, який має для нього найбільшу 

пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову в межах етапів А та В). 

Кожний розрахунковий конкурс включає в свій список очікування вступників з 

отриманих пропозицій.  

Кожен розрахунковий конкурс перевіряється на перевищення обсягу 

розрахункового конкурсу, і в разі перевищення, визначається відповідна 

кількість вступників, допущених до етапу В, з нижчими позиціями в 

рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за виключенням тих 

вступників, чия позиція в рейтинговому списку розрахункового конкурсу вища 

за позицію фіналіста розрахункового конкурсу. 

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А та/або 

субконкурс Б і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального 

(загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу, і в разі 

перевищення, визначається відповідна кількість вступників, допущених до 

етапу В, із субконкурсу В з нижчими позиціями в його рейтинговому списку 

вступників, які отримують відмову, за виключенням тих вступників, чия 



129 

позиція вища за позицію фіналіста розрахункового конкурсу відповідного 

субконкурсу В. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу 

державного замовлення, і в разі перевищення, за об’єднаним списком 

очікування визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А і 

не із субконкурсів Б), допущених до етапу В, з найменшими значеннями 

конкурсного бала (при рівних конкурсних балах – з урахуванням пункту 2 

розділу VІІ Умов прийому), які також отримують відмову, за виключенням тих 

вступників, чия позиція в широкому рейтинговому списку вища за позицію 

фіналіста широкого конкурсу. 

Етап В вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій 

вступників (допущених до етапу В) до розрахункових конкурсів, які не 

знаходяться в списках очікування та не отримали відмови за всіма 

розрахунковими конкурсами. 

Вступники, які на цей момент залишились в списках очікування, 

одержують рекомендацію до зарахування. Кількість вступників, що одержали 

рекомендацію, визначає кількість рекомендованих за кожним конкурсом 

вступників. 

 

IV. Критерії верифікації справедливості роботи алгоритму 

 

Для вступника А, який був допущений до конкурсного відбору і не 

отримав рекомендацію до зарахування до конкретного конкурсу Х: 

Результат справедливий, якщо: 

для вступника, що не має права на зарахування за квотою-1 або квотою-3, 

виконується хоча б одне з  тверджень 1 або 2; 

для вступника, що має право на зарахування за квотою-1, виконується 

твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 3; 

для вступника, що має право на зарахування за квотою-3, виконується 

твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 4. 

Твердження: 

1) вступник А отримав рекомендацію до іншого конкурсу за більшою для 

нього пріоритетністю; 

2) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в 

конкурсі Х (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1 або 

квоти-3), який має конкурсний бал не вище, ніж у вступника А, у разі рівності 

конкурсних балів – має місце в рейтинговому списку нижче, порівняно з 

вступником А 

та (в разі входження конкурсу Х до широкого конкурсу) 

не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в іншому 

конкурсі Y широкого конкурсу, до якого входить конкурс Х (за винятком осіб, 

які отримали рекомендацію в межах квоти-1 або квоти-3), який має конкурсний 

бал в конкурсі Y не вище, ніж вступник А у конкурсі Х, у разі рівності 

конкурсних балів – розміщений нижче в широкому рейтинговому списку (з 

урахуванням пункту 2 розділу VІІ Умов прийому), порівняно з вступником А, 

крім такого випадку: 
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у конкурсі Х повністю вичерпано максимальний обсяг державного 

замовлення без врахування рекомендацій вступників, заяви яких отримували 

відмову під час ануляції конкурсів; 

3) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в 

конкурсі Х за квотою-1, який має конкурсний бал не вище, ніж у вступника А, у 

разі рівності конкурсних балів – має місце в рейтинговому списку нижче, 

порівняно з вступником А; 

4) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в 

конкурсі Х за квотою-3, який має конкурсний бал не вище, ніж у вступника А, у 

разі рівності конкурсних балів – має місце в рейтинговому списку нижче, 

порівняно з вступником А. 

Для вищого навчального закладу, яким запропонований конкурс Х 

(який входить до широкого конкурсу) не вичерпав максимального обсягу 

державного або регіонального замовлення: 

не існує жодного вступника Б, допущеного до участі в конкурсі Х і не 

зарахованого до нього, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому 

конкурсі за більшою для нього пріоритетністю та має конкурсний бал в 

конкурсі Х не нижче, ніж будь-який вступник В (за винятком осіб, які отримали 

рекомендацію в межах квоти-1 або квоти-3), який рекомендований до 

зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в межах 

суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів – має 

місце в широкому рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу 

VІІ Умов прийому), порівняно з вступником В. 

Для вищого навчального закладу, запропонований яким конкурс Х 

(який не входить до широкого конкурсу) не вичерпав загального обсягу 

державного або регіонального  замовлення: 

не існує жодного вступника, допущеного до участі в конкурсі Х і не 

зарахованого до нього, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому 

конкурсі за більшою для нього пріоритетністю. 

Для вищого навчального закладу, яким запропонований конкурс Х 

не вичерпав квоту-1 або квоту-3: 

не існує жодного вступника, що має право на зарахування за квотою-1 

(квотою-3), допущеного до участі в конкурсі Х і не зарахованого до нього, що 

не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за більшою для 

нього пріоритетністю. 

Для вищого навчального закладу, запропонований яким конкурс Х 

було анульовано: 

рейтинговий список не містить вступників в кількості не меншій від  

мінімального обсягу державного або регіонального замовлення, для яких 

виконуються такі умови: 

вступник отримав рекомендацію за меншою для нього пріоритетністю; 

вступник має конкурсний бал в конкурсі Х не нижче, ніж будь-який 

вступник В (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1 або 

квоти-3, та осіб, які отримали рекомендацію і мали заяву, яка отримала відмову 

під час ануляції конкурсів), який рекомендований до зарахування до одного з 

конкурсів цього широкого конкурсу в межах суперобсягу державного 
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замовлення, у разі рівності конкурсних балів – має місце в широкому 

рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу VІІ Умов 

прийому), порівняно із вступником В. 

 

V. Форми документів, що забезпечують належне інформаційне 

забезпечення вступної компанії, в межах широких конкурсів 

 

1. Інформація про широкий конкурс 

 

Освітній ступінь – бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямувань). 

Форма навчання – денна (заочна). 

Спеціальність – код і найменування (спеціалізація за спеціальностями 035, 275). 

Суперобсяг державного замовлення для усіх вищих навчальних закладів, що 

входять до широкого конкурсу – ХХХ. 

Перелік вищих навчальних закладів, що входять до широкого конкурсу, 

погоджені державними замовниками максимальні обсяги державного 

замовлення, квота-1, квота-2, квота-3: 

 
№ Назва вищого 

навчального 

закладу 

Назви 

конкурсних 

пропозицій 

Максималь- 

ний обсяг 

державного 

замовлення 

Квота-1 Квота-2 Квота-3 

       

       

       

       

       

 

Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх вищих навчальних 

закладів, що входять до широкого конкурсу, – ХХХ. 

Увага! Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх вищих 

навчальних закладів, що входять до широкого конкурсу, є більшою порівняно з  

суперобсягом державного замовлення для усіх вищих навчальних закладів, що 

входять до цього широкого конкурсу. 

 

2. Інформація про поточний стан подання документів на широкий конкурс 

 

Дата та час – _________. 

Освітній ступінь – бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямувань). 

Форма навчання – денна (заочна). 

Спеціальність – код і найменування (спеціалізація за спеціальностями 035, 275). 

Суперобсяг державного замовлення для усіх вищих навчальних закладів, що 

входять до широкого конкурсу – ХХХ. 

Перелік вищих навчальних закладів, що входять до широкого конкурсу, 

погоджені державним замовником максимальні та мінімальні обсяги 
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державного замовлення та квота-1, кількість поданих заяв і кількість поданих 

заяв особами, які мають право на зарахування за квотами: 

 
№ 

з/п 

Назва вищого 

навчального 

закладу 

Назви 

конкурсних 

пропозицій 

Максимальний 

обсяг 

державного 

замовлення 

Квота-1 Кількість 

поданих 

заяв 

Кількість 

поданих заяв 

особами, які 

мають право 

на зарахування 

за квотою-1 

       

       

       

       

       

 

Загальна кількість заяв, що подані для участі в широкому конкурсі, – 

_________. 

Загальна кількість фізичних осіб, що подали заяви для участі в широкому 

конкурсі, – _________. 

 

 

3. Інформація про надання рекомендацій вступникам у межах широкого 

конкурсу 

 

Освітній ступінь – бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямувань). 

Форма навчання – денна (заочна). 

Спеціальність – код і найменування (спеціалізація за спеціальностями 035, 275). 

Суперобсяг державного замовлення для усіх вищих навчальних закладів, що 

входять до широкого конкурсу – ХХХ (після корегування з урахуванням 

зарахованих за співбесідою та квотою-2). 

Перелік вищих навчальних закладів, що входять до широкого конкурсу, 

погоджені державним замовником, максимальні та мінімальні обсяги 

державного замовлення та квота-1: 

 

 

 

 
№  

з/п 

Назва 

вищого 

навчального 

закладу 

Назви 

конкурсних 

пропозицій 

Макси- 

мальний 

обсяг 

державного 

замовлення 

Квота-

1 

Загальна 

кількість 

рекомен-

дованих до 

зараху-

вання 

У тому числі 

за
р

ах
о
в
ан

и
х

 з
а 

к
в
о

то
ю

 

н
ай

н
и

ж
ч

и
й

 б
ал

 

за
 к

в
о

то
ю

-1
 

за
р

ах
о
в
ан

і 
н

а 

за
га

л
ьн

и
х

 

у
м

о
в
ах

 

н
ай

н
и

ж
ч

и
й

 б
ал

 

н
а 

за
га

л
ь
н

и
х

 

у
м

о
в
ах
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Загальна кількість рекомендованих за квотою-1 – _________.  

Загальна кількість зарахованих за квотою-2 – _________.  

Загальна кількість рекомендованих за квотою-3 – _________.  

Загальна кількість рекомендованих на загальних умовах – _________. 

 

4. Список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією), який 

входить у широкий конкурс 

Вищий навчальний заклад – ____. 

Освітній ступінь – бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямувань). 

Форма навчання – денна (заочна). 

Спеціальність – код і найменування (спеціалізація за спеціальностями 035, 275). 

Максимальний обсяг державного замовлення _______. 

Мінімальний обсяг державного замовлення_________.  

Зарахованих за співбесідою _______. 

Зарахованих за квотою-2 ________.  

Максимальний обсяг державного замовлення після корегування ______.  

Мінімальний обсяг державного замовлення після корегування ________. 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування __________. 

З них:  

за квотою-1 ________. 

за квотою-3 _________. 

за загальним конкурсом _________.  

 

Таблиця має бути впорядкованою за видом рекомендації і черговістю в 

рейтинговому списку. 

 

5. Список рекомендованих за широким конкурсом (широкий рейтинговий 

список) 

Освітній ступінь – бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямувань). 

Форма навчання – денна (заочна). 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

вступника 

Кон-

курсний 

бал 

Пріори-

тетність 

Середній бал 

додатка до 

документа про 

здобутий 

освітній 

(освітньо-

кваліфікаційний) 

рівень 

Вид 

рекомендації 

(співбесіда, 

квота-1, квота-

2, квота-3, 

загальний 

конкурс) 

Чи отримував 

відмову під час 

ануляції 

конкурсів 

(Так/Ні) 
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Спеціальність – код і найменування (спеціалізація за спеціальностями 035, 275). 

Суперобсяг державного замовлення ______. 

Зарахованих за співбесідою _________. 

Зарахованих за квотою-2 __________. 

Суперобсяг державного замовлення після корегування __________.  

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування __________. 

З них:  

за квотою-1 _________. 

за квотою-3 _________. 

 

за загальним конкурсом ___________. 

 

Таблиця впорядковується за видом рекомендації, за конкурсним балом, 

пріоритетністю, середнім балом додатка до документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень. 
  

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

вступника 

Конкур-

сний бал 

П
р

іо
р

и
те

тн
іс

ть
 Середній бал 

додатка до 

документа про 

здобутий освітній 

(освітньо-

кваліфікаційний) 

рівень 

Вид рекомендації 

(співбесіда, квота-1, 

квота-2, квота-3, 

загальний конкурс) 

Чи отримував 

відмову під час 

ануляції 

конкурсів 

(Так/Ні) 

Вищий 

навчальний 

заклад, 

конкурсна 

пропозиція 
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Додаток 20 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян 

для здобуття вищої освіти в Маріупольському державному університеті 
 

1. Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям 

громадян для здобуття вищої освіти в Маріупольському державному університеті (далі -

Порядок) розроблений відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Постанови 

КМУ «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти» від 23.11.2016 № 975 з метою визначення механізму 

надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття вищої 

освіти в Маріупольському державному університеті (далі - МДУ).  

2. Категорії громадян, яким надається державна цільова підтримка: 
1) особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої 

статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - до 

закінчення МДУ, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, а саме: 

    1.1. військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних 

Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 

розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби 

транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького 

складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну 

політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького 

складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління 

державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної 

служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(відповідно до п. 1.1.); 

3) дітям із сімей: 

- осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, 

поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України; 

- осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) 

проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) 

та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 

одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі 

волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення; 

- осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до 
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складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань та правоохоронних органів; 

- осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності 

України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу 

Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими 

добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними 

Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України 

військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення; 

- військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних 

Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, 

Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та 

начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення 

антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, 

військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, 

ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо 

в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей 

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення 

антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 

контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної 

операції безпосередньо в районах та у період її проведення; 

- осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

4) дітям, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції; 

5) дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи. 

3. Цей Порядок поширюється також на громадян, які були віднесені до категорій, 

зазначених у підпунктах 2-5 пункту 2, до закінчення такими громадянами МДУ, але не 

довше, ніж до досягнення ними 23 років. 

4. Особа, яка належить до однієї з зазначених в пункті 2  категорій громадян, яка 

навчалася за державним (регіональним) замовленням у державному (комунальному) вищому 

навчальному закладі відповідно до умов, визначених цим Порядком, і не завершила навчання 

за певним рівнем вищої освіти і яка бажає повторно здобути вищу освіту в державному 

(комунальному) вищому навчальному закладі за тим самим рівнем вищої освіти за 

державним (регіональним) замовленням, має право на отримання пільг та гарантій, 

визначених цим Порядком, за умови відшкодування коштів державного або місцевих 

бюджетів відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 

витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658. 

Особа, яка здобула вищу освіту за державним (регіональним) замовленням у 

державному (комунальному) вищому навчальному закладі на умовах, визначених цим 

Порядком, і яка за станом здоров’я втратила можливість виконувати службові чи посадові 

обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-

соціальної експертної комісії, має право на повторне навчання у державному (комунальному) 

вищому навчальному закладі на умовах державної цільової підтримки, визначеної цим 

Порядком. 
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5. Державна цільова підтримка надається у вигляді: 
1) повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або 

місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) 

замовленням відповідно до цього Порядку, а також умов та правил прийому на навчання до 

МДУ на відповідний рік (далі - умови та правила прийому); 

2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 

шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних 

осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти; 

3) соціальної стипендії (у розмірі та порядку її призначення і виплати, встановлених 

Кабінетом Міністрів України) - для осіб, які навчаються за державним або регіональним 

замовленням за денною формою; 

4) безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду МДУ; 

5) безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних; 

6) безоплатного проживання в студентському гуртожитку або проживання у 

студентському гуртожитку з пільговою оплатою - для осіб, які навчаються за денною 

формою. 

6. Державна цільова підтримка надається: 

1) особам, зазначеним у пункті 2 підпункті 1: 

- повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за певним рівнем вищої освіти 

за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування 

на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому (з 

урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства); 

- соціальної стипендії; 

- безоплатного забезпечення підручниками; 

- безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних; 

- безоплатного проживання в студентському гуртожитку. 

2) дітям осіб, зазначеним у пункті 2 підпункті 1,2: 

- повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за певним рівнем вищої освіти 

за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування 

на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому; 

- першочергового переведення на навчання на місця державного (регіонального) 

замовлення, що одержані за рахунок перерозподілу МДУ або відповідним державним 

замовником обсягів державного (регіонального) замовлення, студентів, зарахованих 

відповідно до умов та правил прийому згідно з угодами, укладеними між навчальним 

закладом та фізичною або юридичною особою; 

- соціальної стипендії; 

- безоплатного забезпечення підручниками; 

- безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних; 

- проживання у студентському гуртожитку з пільговою оплатою у розмірі, 

визначеному МДУ в установленому законодавством порядку. 

3) особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4 пункту 2 цього Порядку: 

- повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за певним рівнем вищої освіти 

за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування 

на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому; 

- соціальної стипендії; 

- безоплатного забезпечення підручниками; 

- безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних; 

- безоплатного проживання в студентському гуртожитку. 

4) дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи: 

- повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за певним рівнем вищої освіти 

за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування 

на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому; 

- надання в установленому законодавством порядку пільгових довгострокових 

кредитів для здобуття вищої освіти - у разі зарахування на навчання згідно з угодами, 
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укладеними між МДУ та фізичною або юридичною особою, відповідно до умов та правил 

прийому; 

- соціальної стипендії; 

- безоплатного забезпечення підручниками; 

- безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних; 

- проживання у студентському гуртожитку з пільговою оплатою у розмірі, 

визначеному МДУ в установленому законодавством порядку, за умови, якщо особи не 

отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 

р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». 

7. Проживання в студентському гуртожитку особами, зазначеними у пункті 6 цього 

Порядку, забезпечується МДУ за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначену 

мету в кошторисах університету, затверджених в установленому порядку. 

Для певних категорій осіб, що відповідно до цього Порядку мають право на 

проживання у студентському гуртожитку з пільговою оплатою, МДУ може самостійно 

встановлювати конкретний розмір плати, що не може перевищувати 50 відсотків граничного 

розміру плати за проживання у студентському гуртожитку МДУ, визначеного в 

установленому порядку. 

Особи, які відповідно до пункту 6 цього Порядку мають право на безоплатне 

проживання в студентському гуртожитку або на проживання у студентському гуртожитку з 

пільговою оплатою, у разі продовження навчання в МДУ за наступним рівнем вищої освіти 

на період вступу після відрахування в результаті завершення навчання за попереднім рівнем 

вищої освіти і до зарахування в установленому законодавством порядку до числа здобувачів 

освіти на навчання за наступним рівнем вищої освіти мають право на проживання в 

гуртожитку на умовах, визначених цим Порядком, у разі, коли вік вступника не перевищує 

23 років. 

8. Державна цільова підтримка осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, надається 

МДУ, до якого здобувача освіти зараховано в установленому порядку, та її надання 

припиняється у разі відрахування особи з МДУ в порядку та на підставах, визначених 

законом. 

Надання державної цільової підтримки МДУ припиняється також у разі надання 

здобувачу освіти академічної відпустки. 

У разі поновлення здобувача освіти на навчання до МДУ або переведення до іншого 

навчального закладу питання надання йому державної цільової підтримки розглядається 

відповідним навчальним закладом згідно з цим Порядком. 

9. Документами, які підтверджують право на одержання державної цільової 

підтримки, є: 

1) для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 2, - посвідчення учасника бойових дій, 

видане відповідно до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413. Перевірка зазначеного посвідчення 

проводиться шляхом надіслання МДУ запиту до Єдиного державного реєстру учасників 

бойових дій, ведення якого здійснює Державна служба у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції; 

2) для дітей осіб, зазначених у пункті 2 підпункті 1 - свідоцтво про народження 

дитини та посвідчення учасника бойових дій (батька або матері); 

3) для осіб, зазначених у підпунктах 3 і 4 пункту 2 цього Порядку, - посвідчення члена 

сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку - довідка, що 

видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну), видане 

відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302; 

4) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, - довідка про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно з Порядком оформлення і видачі довідки 
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про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб». 

10. Для отримання державної цільової підтримки особи, зазначені у пункті 2 цього 

Порядку, подають особисто на ім’я ректора МДУ заяву, складену в довільній формі, із 

зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особи претендують. До 

заяви додаються завірені в установленому порядку копії документів, зазначених у пункті 

9 цього Порядку. 

У разі коли особа, яка претендує на отримання державної цільової підтримки, 

передбаченої підпунктом 2 пункту 5 цього Порядку, є неповнолітньою, заява подається 

особою, яка в установленому законом порядку представляє її інтереси. 

Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням ректора МДУ. 

Державна цільова підтримка, передбачена абзацом третім підпункту 2 пункту 6 цього 

Порядку у частині повноважень державного (регіонального) замовника, надається за його 

рішенням. 

11. Контроль за достовірністю відомостей, що містяться у поданих особою 

документах, а також забезпечення надання державної цільової підтримки відповідно до 

вимог цього Порядку покладаються на ректора МДУ. 
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Додаток 21 до Правил прийому до  

Маріупольського державного університету в 2017 році 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і 

науки України 11 квітня 2017 

року № 579 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО в 

Міністерстві юстиції України 05 

травня 2017 року за № 575/30343 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 

для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 

2017 році 

 

 

І. Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення єдиного фахового 

вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра 

за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році (далі - єдине фахове вступне випробування). 

2. Дія цього Положення поширюється на: 

1) вищі навчальні заклади (їхні структурні підрозділи), що здійснюють набір на 

навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році (далі - 

вищі навчальні заклади); 

2) приймальні комісії вищих навчальних закладів, що здійснюють набір на навчання за 

ступенем вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році (далі - приймальні 

комісії); 

3) осіб, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» (далі - вступники); 

4) Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр); 

5) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри); 

6) робочу групу з питань організації та проведення єдиного фахового вступного 

випробування (далі - робоча група); 

7) фахову(і) комісію(ї) з питань оцінювання виконання завдань з певного(их) блоку(ів) 

єдиного фахового вступного випробування (далі - фахові комісії); 

8) апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - 

апеляційна комісія); 

9) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі - 

регламентні комісії). 

3. Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України обов’язковим є 

подання до приймальних комісій результатів єдиного фахового вступного випробування, за 

винятком випадків, встановлених цим Положенням. 

Вступники можуть подати не більше п’яти заяв на участь у конкурсному відборі на 

навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право». 

З 12 по 25 липня 2017 року триває прийом документів до приймальних комісій 

вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році. 
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З 12 по 17 липня 2017 року триває прийом документів до приймальних комісій 

вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

З 18 по 20 липня 2017 року вступники, які бажають брати участь у конкурсному відборі 

на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на 

основі ступеня вищої освіти (освітньо- кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки), проходять додаткові вступні випробування у вищому 

навчальному закладі. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами єдиного 

фахового вступного випробування, з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та /або вступних іспитів у вищому 

навчальному закладі здійснюється не пізніше 12 год. 00 хв. 29 серпня 2017 року. 

Зарахування на навчання за державним замовленням проводиться вищими навчальними 

закладами не пізніше 05 вересня 2017 року. 

У випадку зарахування на заочну форму навчання за кошти фізичних / юридичних осіб 

вищий навчальний заклад у правилах прийому може визначити інші строки прийому заяв та 

документів, за умови зарахування в 2017 році, з обов’язковим поданням до приймальної 

комісії результатів єдиного фахового вступного випробування, крім категорій вступників, 

визначених пунктом 4 цього розділу. 

4. Брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти 

магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України за 

результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі можуть: 

1) вступники, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні 

через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних 

станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837; 

2) вступники, які для виконання єдиного фахового вступного випробування потребують 

створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, 

що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за 

кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; 

3) вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 

червня 2017 року. 

5. Вступники, які вступають до вищого навчального закладу на основі ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки), можуть брати участь у конкурсному відборі на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних 

закладах України за результатами єдиного фахового вступного випробування за умови 

успішного проходження додаткових вступних випробувань у вищому навчальному закладі. 

Додаткові вступні випробування вступники складають у кожному вищому навчальному 

закладі, в якому виявили бажання брати участь у конкурсному відборі на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право». 

Вищий навчальний заклад самостійно визначає зміст та перелік додаткових вступних 

випробувань. 

6. Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання екзаменаційної роботи 

(тесту), що містить три блоки тестових завдань: 

перший блок - тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає 

тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне 

мислення (далі - блок ТЗНПК); 
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другий блок - тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає 

конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, 

кримінальне право, кримінальне процесуальне право (далі - блок Право); 

третій блок - тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька 

мова) (далі - блок Іноземна мова). 

7. Тестові завдання блоків ТЗНПК та Право укладаються відповідно до Програми 

вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року № 409 (далі - Програма № 409). 

Тестові завдання блоків ТЗНПК та Право укладаються українською мовою. 

Тестові завдання блоку Іноземна мова укладаються відповідно до Програми зовнішнього 

незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька) для 

осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року № 1121 

(далі - Програма № 1121). 

8. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом 

тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge 

English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови, дійсним сертифікатом TestDaF (не 

нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 

французької мови, дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B1 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від 

складання блоку Іноземна мова. Таким вступникам результат єдиного фахового вступного 

випробування з блоку Іноземна мова встановлюється на максимальному рівні (200 балів). 

9. Вступний іспит з іноземної мови та фахові вступні випробування у вищому 

навчальному закладі для вступників, визначених у пункті 4 цього розділу, проводяться 

вищими навчальними закладами 03 серпня 2017 року (початок процедури о 10 год. 00 хв.) за 

матеріалами (завданнями / зошитами), наданими Міністерством освіти і науки України. 

Міністерство освіти і науки України надає матеріали для проведення вступного іспиту з 

іноземної мови та фахових вступних випробувань у вищому навчальному закладі не раніше 

31 липня 2017 року. 

Результати вступних випробувань у вищих навчальних закладах визначаються у вигляді 

оцінок за шкалою 100 - 200 балів відповідно до таблиць відповідності тестових балів 

рейтинговій оцінці та з урахуванням встановленої відповідною фаховою комісією 

мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати 

вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності, необхідним для участі в 

конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України (далі - поріг «склав/ не 

склав»). 

 

ІІ. Права та обов’язки вступників 

 

1. Вступник має право на: 

1) доступ до інформації про: 

правила прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році; 

програми єдиного фахового вступного випробування; 

форми завдань єдиного фахового вступного випробування; 

строки та порядок проведення єдиного фахового вступного випробування; 

час і місце проведення єдиного фахового вступного випробування; 

використання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункт 

тестування) технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням 

єдиного фахового вступного випробування; 
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порядок визначення, спосіб і час офіційного оголошення результатів єдиного фахового 

вступного випробування; 

2) виконання єдиного фахового вступного випробування, розробленого згідно з 

Програмами № 409 та № 1121; 

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за 

організацію та проведення єдиного фахового вступного випробування; 

4) безпечні умови під час складання єдиного фахового вступного випробування в пункті 

тестування; 

5) оскарження процедури проведення єдиного фахового вступного випробування в 

пункті тестування та результатів єдиного фахового вступного випробування (апеляцію); 

6) після завершення часу, відведеного на виконання єдиного фахового вступного 

випробування, отримати зошит(и) із завданнями єдиного фахового вступного випробування. 

2. Вступник зобов’язаний: 

1) ознайомитися з цим Положенням та правилами прийому до обраного(их) вищого(их) 

навчального(их) закладу(ів) України в 2017 році; 

2) зареєструватися для проходження єдиного фахового вступного випробування та 

отримати екзаменаційний листок (додаток 1) в приймальній комісії одного з вищих 

навчальних закладів, у якому бажає брати участь у конкурсному відборі для вступу для 

здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році; 

3) своєчасно прибути до пункту тестування з документом, що посвідчує особу (серія та 

номер якого зазначені в екзаменаційному листку), та екзаменаційним листком; 

4) дотримуватися вимог цього Положення; 

5) ввічливо ставитися до вступників і працівників пункту тестування; 

6) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту тестування щодо процедури 

проходження єдиного фахового вступного випробування; 

7) після завершення часу, відведеного для виконання тестових завдань кожного блоку 

єдиного фахового вступного випробування, повернути працівникам пункту тестування 

матеріали відповідного блоку єдиного фахового вступного випробування; 

8) виконувати єдине фахове вступне випробування на робочому місці, визначеному 

Українським центром; 

9) виконувати та оформлювати роботу єдиного фахового вступного випробування згідно 

із правилами, зазначеними в зошиті із завданнями. 

3. Вступнику забороняється: 

1) приносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що становлять 

загрозу для життя та здоров’я людини; 

2) використовувати в пункті тестування та мати при собі протягом часу, відведеного для 

виконання єдиного фахового вступного випробування, засоби зв’язку, пристрої зчитування, 

обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть 

бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або 

рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного 

призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту 

тестування до початку виконання єдиного фахового вступного випробування); 

3) заважати іншим вступникам виконувати єдине фахове вступне випробування; 

4) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт тестування, чи майно 

осіб, які перебувають у пункті тестування; 

5) протягом часу, відведеного для виконання єдиного фахового вступного випробування: 

спілкуватися з іншими вступниками, передавати їм будь-які предмети та/або матеріали; 

копіювати завдання, виносити зошит(и) із завданнями (його частину) та/або бланки 

відповідей із аудиторії, у якій відбувається тестування; 

6) персоналізувати бланки відповідей. 

4. У разі порушення вимог, передбачених підпунктами 5 - 9 пункту 2 та пунктом 3 цього 

розділу, вступник на вимогу осіб, відповідальних за організацію роботи пункту тестування, 

має повернути матеріали єдиного фахового вступного випробування та залишити пункт 

тестування. 
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III. Суб’єкти проведення єдиного фахового вступного випробування 

 

1. Суб’єктами проведення єдиного фахового вступного випробування є: 

1) Міністерство освіти і науки України; 

2) приймальні комісії; 

3) Український центр; 

4) регіональні центри. 

2. У процесі проведення єдиного фахового вступного випробування Міністерство освіти 

і науки України: 

1) забезпечує координацію діяльності суб’єктів проведення єдиного фахового вступного 

випробування на всіх етапах його підготовки, організації та проведення; 

2) затверджує склад робочої групи; 

3) затверджує склад фахових комісій, узгоджений робочою групою з урахуванням 

пропозицій Міністерства юстиції України; 

4) організовує діяльність робочої групи та фахових комісій; 

5) визначає процедуру укладення тестових завдань єдиного фахового вступного 

випробування, у тому числі визначає за поданням робочої групи установу (організацію), яка 

формує базу тестових завдань для проведення єдиного фахового вступного випробування та 

бере участь у підготовці сигнальних примірників зошитів із завданнями єдиного фахового 

вступного випробування та бланків відповідей; 

6) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань 

проведення єдиного фахового вступного випробування, видає відповідні інформаційні 

матеріали; 

7) контролює здійснення вищими навчальними закладами України повноважень щодо 

забезпечення підготовки, організації та проведення єдиного фахового вступного 

випробування; 

8) затверджує календарний план підготовки та проведення єдиного фахового вступного 

випробування; 

9) здійснює інші функції, передбачені цим Положенням. 

3. У процесі підготовки та проведення єдиного фахового вступного випробування 

приймальні комісії: 

1) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань 

проведення єдиного фахового вступного випробування; 

2) здійснюють за допомогою спеціального сервісу, розробленого Українським центром, 

реєстрацію вступників для складання єдиного вступного випробування; 

3) видають вступникам екзаменаційні листки; 

4) завантажують до Єдиної державної електронної бази з питань освіти кольорові скан-

копії сертифікатів, визначених пунктом 8 розділу І цього Положення; 

5) заповнюють максимальний бал (200 балів) з блоку Іноземна мова у Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти у випадках, визначених пунктом 8 розділу І цього 

Положення; 

6) оприлюднюють результати єдиного фахового вступного випробування. 

4. У процесі проведення єдиного фахового вступного випробування Український центр: 

1) здійснює його організаційно-технологічне забезпечення; 

2) встановлює регламенти роботи та умови формування пунктів тестування та пунктів 

обробки, вимоги до їх облаштування, організовує їх роботу; 

  

3) забезпечує розроблення комплексу програмних засобів, що використовуються в 

процесі підготовки, проведення, обробки результатів єдиного фахового вступного 

випробування; 

4) формує базу даних вступників; 
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5) тиражує в умовах суворої конфіденційності матеріали, необхідні для проведення 

єдиного фахового вступного випробування; 

6) здійснює розподіл вступників між аудиторіями в пунктах тестування та закріплює їх 

за робочими місцями; 

7) організовує доставку матеріалів єдиного фахового вступного випробування: 

з Українського центру до пунктів тестування; 

з пунктів тестування до пунктів обробки; 

8) організовує діяльність апеляційної комісії; 

9) визначає результати єдиного фахового вступного випробування, персоніфікує роботи 

вступників, установлює персональні результати єдиного фахового вступного випробування; 

10) анулює за рішенням апеляційної комісії результати єдиного фахового вступного 

випробування; 

11) формує відомості результатів єдиного фахового вступного випробування (далі - 

відомість результатів єдиного фахового вступного випробування) (додаток 2); 

12) передає результати єдиного фахового вступного випробування до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти; 

13) здійснює інші функції відповідно до цього Положення. 

5. У процесі підготовки та проведення єдиного фахового вступного випробування 

регіональні центри: 

1) формують разом з навчальними закладами мережу пунктів тестування; 

2) співпрацюють з начальними закладами щодо кадрового забезпечення пунктів 

тестування; 

3) співпрацюють з територіальними органами центральних органів виконавчої влади 

щодо створення безпечних умов для вступників, у тому числі щодо здійснення 

профілактичних оглядів пунктів тестування на наявність вибухонебезпечних та отруйних 

речовин та охорони правопорядку в місцях проведення єдиного фахового вступного 

випробування; 

4) організовують добір, реєстрацію, інструктажі та розподіл працівників, залучених до 

роботи в пунктах тестування, забезпечення їх інформаційними та методичними матеріалами; 

5) організовують охорону контейнерів (пакетів) із матеріалами єдиного фахового 

вступного випробування; 

6) забезпечують обробку матеріалів єдиного фахового вступного випробування; 

7) здійснюють інші функції відповідно до цього Положення. 

 

 

IV. Колегіальні робочі органи з підготовки, організації та проведення єдиного 

фахового вступного випробування 

 

1. Для вирішення питань, що потребують залучення фахівців та експертів, створюються 

такі колегіальні робочі органи: 

1) робоча група; 

2) регламентні комісії; 

3) фахові комісії; 

4) апеляційна комісія. 

2. Робоча група діє на підставі цього Положення та: 

1) забезпечує розроблення, рецензування та апробацію (у разі необхідності) тестових 

завдань для формування бази тестових завдань для проведення єдиного фахового вступного 

випробування; 

2) розробляє специфікацію тесту; 

3) надає пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо установи (організації), яка 

формує базу тестових завдань для проведення єдиного фахового вступного випробування, та 

бере участь у підготовці сигнальних примірників зошитів із завданнями єдиного фахового 

вступного випробування та бланків відповідей; 
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4) розробляє та ухвалює схеми нарахування балів за виконання тесту, а також методику 

встановлення мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку 

може отримати вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності, 

необхідним для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України; 

5) визначає уповноважених представників (не менше 2 осіб), які беруть участь у 

підготовці сигнальних примірників зошитів із завданнями єдиного фахового вступного 

випробування та бланків відповідей, контролюють процес їх тиражування; 

6) забезпечує (за необхідності) навчання представників вищих навчальних закладів, які 

беруть участь у розробленні тестових завдань; 

7) здійснює інші функції відповідно до цього Положення. 

Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів за умови присутності на 

засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів робочої групи. У разі рівної 

кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова робочої групи. 

3. Регламентні комісії створюються та діють відповідно до Положення про регламентну 

комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за № 271/26716, та відповідно до своїх 

функцій: 

1) розглядають апеляційні заяви щодо порушень процедури проведення єдиного 

фахового вступного випробування в пунктах тестування, що можуть вплинути на 

об’єктивність результатів єдиного фахового вступного випробування (далі - апеляційні заяви 

щодо порушень процедури); 

2) приймають рішення на основі вивчення фактів, що можуть вплинути на об’єктивність 

результатів єдиного фахового вступного випробування; 

3) приймають рішення щодо реєстрації вступників для участі в другій сесії єдиного 

фахового випробування; 

4) порушують перед Українським центром клопотання щодо: 

анулювання результатів єдиного фахового вступного випробування; 

додаткового вивчення фактів, які можуть впливати на об’єктивність визначення 

результатів єдиного фахового вступного випробування. 

4. Фахова комісія з певного(их) блоку(ів) діє на підставі цього Положення та відповідно 

до своїх функцій: 

1) ухвалює в день проведення єдиного фахового вступного випробування правильні 

відповіді до завдань єдиного фахового вступного випробування з кожного блоку єдиного 

фахового вступного випробування (ТЗНПК, Право та Іноземна мова); 

2) встановлює поріг «склав/не склав» за виконання завдань відповідного блоку єдиного 

фахового вступного випробування (ТЗНПК, Право та Іноземна мова). 

Рішення фахової комісії приймаються більшістю голосів за умови присутності на 

засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів фахової комісії. У разі рівної 

кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова фахової 

комісії. 

5. Апеляційна комісія створюється та діє відповідно до Положення про апеляційну 

комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за № 272/26717, та відповідно до своїх 

функцій здійснює розгляд: 

1) апеляційних заяв щодо результатів єдиного фахового вступного випробування; 

2) клопотань регламентних комісій щодо: 

анулювання стосовно окремих осіб результатів їх єдиного фахового вступного 

випробування; 

додаткового вивчення фактів, які можуть впливати на об’єктивність визначення 

результатів єдиного фахового вступного випробування. 
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V. Реєстрація для проходження єдиного фахового вступного випробування 

 

1. Реєстрація вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році для проходження 

єдиного фахового вступного випробування (далі - реєстрація), триває з 12 по 25 липня 2017 

року. 

З 18 по 25 липня 2017 року триває реєстрація вступників, які бажають брати участь у 

конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 

«Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо- кваліфікаційного рівня), 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження 

додаткових вступних випробувань у вищому навчальному закладі. 

2. Реєстрація здійснюється приймальною комісією одного з вищих навчальних закладів, 

у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі для вступу для здобуття ступеня 

вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році. 

3. У ході реєстрації приймальна комісія здійснює перевірку достовірності інформації, 

наданої вступником. Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного 

листка. 

4. Формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу, розміщеного 

на веб-сайті Українського центру (далі - Програма), та його оформлення здійснюються 

приймальною комісією. 

У процесі формування екзаменаційного листка до Програми вносяться такі 

дані: 

1) прізвище, ім’я, по батькові вступника; 

2) число, місяць і рік народження вступника; 

3) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого 

здійснюється реєстрація вступника; 

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності); 

5) номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника; 

6) дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо- кваліфікаційний рівень); 

7) іноземна мова, з якої особа бажає виконувати блок Іноземна мова (англійська мова, 

або німецька мова, або французька мова) або відмітка про звільнення від складання блоку 

Іноземна мова у випадках, встановлених пунктом 8 розділу І цього Положення; 

8) інформація про необхідність створення особливих умов та номер і дата медичного 

висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання, за формою первинної облікової документації № 086-3/о, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або 

патологічні стани, інвалідність» (для осіб з особливими освітніми потребами); 

9) інформація про населений пункт, у якому вступник бажає скласти єдине фахове 

вступне випробування (єдине фахове вступне випробування може проводитися в обласних 

центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь 

Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області). 

У екзаменаційному листку у спеціально відведених місцях: 

наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3х4 см із 

зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника; 

проставляється печатка вищого навчального закладу (приймальної комісії вищого 

навчального закладу); 

зазначаються прізвище та ініціали, ставиться особистий підпис особи, яка здійснила 

формування екзаменаційного листка. 

5. Інформація про видачу вступнику екзаменаційного листка зазначається у журналі 

видачі екзаменаційних листків (додаток 3). 
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6. Факт отримання екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних 

даних у процесі підготовки, організації та проведення єдиного фахового вступного 

випробування відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

7. Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті 

Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до 

якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РШ-кодом, указаним у ньому. 

8. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі: 

1) надання вступником недостовірної інформації; 

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має 

права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 

«Право»; 

3) необхідності створення особі для виконання екзаменаційної роботи інших особливих 

умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з 

особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженому наказом Міністерствам освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 

- 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702. 

 

VI. Проведення єдиного фахового вступного випробування 

 

1. Єдине фахове вступне випробування проводиться 03 серпня 2017 року (початок 

процедури о 10 год. 00 хв.). 

2. Вступникам створюються рівні умови для виконання єдиного фахового вступного 

випробування шляхом стандартизації процедури його проведення. 

3. Вступники розподіляються між аудиторіями та робочими місцями відповідно до 

схеми розподілу учасників зовнішнього незалежного оцінювання між аудиторіями та 

робочими місцями, що розробляється Українським центром. 

4. Пункти тестування створюються відповідно до Вимог до використання приміщень 

навчальних закладів для проведення єдиного фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2017 

року № 579. 

5. У пункті тестування мають право перебувати лише працівники пункту тестування, 

вступники, особи, уповноважені на здійснення спостереження або контролю за проведенням 

єдиного фахового вступного випробування, а також особи, які забезпечують охорону 

тестових матеріалів та охорону громадського порядку. 

6. Допуск вступників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та 

припиняється за 10 хвилин до початку єдиного фахового вступного випробування. 

7. Вступник для допуску до пункту тестування має пред’явити: 

1) екзаменаційний листок; 

2) документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в 

екзаменаційному листку). 

У разі відсутності екзаменаційного листка та/або документа, назва, серія та номер якого 

зазначені в екзаменаційному листку, вступник не допускається до пункту тестування. 

Вступники, які запізнилися, до пункту тестування не допускаються. 

8. Факт участі вступника в єдиному фаховому вступному випробуванні зазначається в 

екзаменаційному листку в пункті тестування уповноваженою особою Українського центру. 

9. Єдине фахове вступне випробування проводиться з дотриманням умов 

конфіденційності змісту його завдань до початку їх використання за призначенням. 

Завдання єдиного фахового вступного випробування належать до інформації з 

обмеженим доступом з моменту створення добірок завдань до моменту санкціонованого 

відкриття пакетів з такими завданнями. 
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10. Для певних категорій вступників організовується друга сесія єдиного фахового 

вступного випробування (далі - друга сесія), що проводиться 14 серпня 2017 року (початок 

процедури о 10 год. 00 хв.) в місті Київ: 

1) для вступників, які брали участь у єдиному фаховому вступному випробуванні, але 

стосовно них допущено порушення процедури проведення єдиного фахового вступного 

випробування, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що 

підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії; 

2) для вступників, які не змогли виконати єдине фахове вступне випробування у зв’язку 

з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, 

що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій. 

Рішення про допуск вступника для участі в другій сесії приймається регламентною 

комісією. 

Подання заяв для участі в другій сесії здійснюється: 

особами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту, - у день проведення єдиного фахового 

випробування одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушень процедури; 

особами, зазначеними в підпункті 2 цього пункту, - до 07 серпня 2017 року. 

11. Залучення працівників до роботи у пунктах тестування та пунктах обробки 

здійснюється відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-

педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року 

№ 222. 

Нарахування та виплата винагороди працівникам, залученим до роботи у пунктах 

тестування та пунктах обробки, за виконання робіт (надання послуг), передбачених 

цивільно-правовими договорами, після оформлення в установленому порядку акта 

приймання-передавання виконаних робіт (наданих послуг) здійснюються відповідно до 

Схеми оплати праці педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших 

фахівців, що залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і не 

перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів 

оцінювання якості освіти, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 

листопада 2015 року № 985. 

 

VII. Результати єдиного фахового вступного випробування 

 

1. Результати єдиного фахового вступного випробування використовуються з метою: 

1) прийому на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у 

вищих навчальних закладах України у 2017 році; 

2) вивчення стану функціонування системи юридичної освіти та прогнозування її 

подальшого розвитку. 

2. Результатом єдиного фахового вступного випробування є оцінки за шкалою 100 - 200 

балів, визначені окремо за кожним з блоків (Право, ТЗНПК, Іноземна мова) з урахуванням 

таких вимог: 

оцінки за шкалою 100 - 200 балів визначаються відповідно до таблиць відповідності 

тестових балів рейтинговій оцінці; 

тестовий бал (арифметична сума балів за відповіді на завдання, що визначається шляхом 

додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання із ключами 

відповідей) визначається окремо за кожним із блоків єдиного фахового вступного 

випробування на основі схем нарахування балів за виконання завдань єдиного фахового 

вступного випробування, ухвалених робочою групою; 

таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці розробляються із застосуванням 

відповідних методик Українського центру; 

рейтингові оцінки за блоками ТЗНПК, Право та Іноземна мова встановлюються лише 

тим вступникам, які подолали поріг «склав/не склав» (мінімальна рейтингова оцінка «100 

балів» має відповідати значенню порогового бала «склав/не склав»). 
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3. Визначення тестового бала кожного вступника, який взяв участь у єдиному фаховому 

вступному випробуванні, здійснюється після завершення комп’ютерної обробки бланків 

відповідей, обробки відповідних документів пунктів тестування, розгляду клопотань 

регламентних комісій. 

4. Відповіді до завдань єдиного фахового вступного випробування ухвалюються 

відповідними фаховими комісіями в день проведення єдиного фахового вступного 

випробування після завершення єдиного фахового вступного випробування в пунктах 

тестування. 

5. Ухвалені відповіді до завдань тесту повинні бути надані комісіями в день проведення 

єдиного фахового вступного випробування Українському центру та оприлюднені протягом 

двох робочих днів після його проведення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і 

науки України та веб-сайтах вищих навчальних закладів України, що здійснюють прийом на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право». 

6. Підтвердженням результатів єдиного фахового вступного випробування є відомість 

результатів єдиного фахового вступного випробування, що формується за підсумками 

єдиного фахового вступного випробування як персоніфікований реєстр результатів 

вступників, складений в алфавітному порядку. Відомість затверджується директором 

Українського центру. 

7. Офіційне оголошення результатів єдиного фахового вступного випробування 

здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет 

вступника» 15 серпня 2017 року. Результати єдиного фахового вступного випробування у 

вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 - 200 балів зазначаються в екзаменаційній картці 

(додаток 4), що є додатком до екзаменаційного листка. 

Офіційне оголошення результатів другої сесії єдиного фахового вступного випробування 

здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет 

вступника» 17 серпня 2017 року. 

8. Результати єдиного фахового вступного випробування у вигляді рейтингових оцінок 

за шкалою 100 - 200 балів передаються Українським центром до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 18 серпня 2017 року. 

9. Конкурсний бал при прийомі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра 

за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України обчислюється як сума 

балів результатів виконання тестових завдань блоків Право, ТЗНПК та Іноземна мова. 

10. У разі прийняття апеляційною комісією рішення про зміну результатів єдиного 

фахового вступного випробування формуються відомості змін результатів єдиного фахового 

вступного випробування з використанням організаційно- технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 081 «Право» за підсумками розгляду апеляційних заяв (додаток 5), 

що затверджуються директором Українського центру. 

11. Результати єдиного фахового вступного випробування за рішенням апеляційної 

комісії можуть бути анульовані у разі: 

1) виявлення в період часу, відведений для виконання єдиного фахового вступного 

випробування, у вступника або на його робочому місці друкованих чи рукописних 

матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та/або відтворення 

інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими відповідних технічних 

засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів (крім дозволених виробів 

медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам 

пункту тестування до початку роботи над єдиним фаховим вступним випробуванням); 

2) виконання єдиного фахового вступного випробування не на робочому місці, 

визначеному Українським центром; 

3) спілкування в будь-якій формі з іншим вступником(ами) в процесі виконання тесту; 

4) списування відповідей на завдання єдиного фахового вступного випробування в іншої 

особи; 

5) виконання єдиного фахового вступного випробування іншою особою; 
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6) неповернення бланків відповідей працівникам пункту тестування після завершення 

часу, відведеного для його виконання; 

7) неправильного оформлення роботи, що унеможливило оцінювання наданої відповіді; 

8) пошкодження вступником бланків відповідей, що унеможливило їх автоматизовану 

обробку; 

9) персоналізації вступником бланків відповідей або наявності в них додаткових 

відміток, що не передбачені процедурою проведення єдиного фахового вступного 

випробування; 

10) дострокового припинення роботи над тестом внаслідок порушення вступником 

вимог, передбачених підпунктами 5 - 9 пункту 2, пунктом 3 цього розділу; 

11) реєстрації вступника для участі в другій сесії у випадках: 

задоволення регламентною комісією апеляційної заяви щодо порушення процедури; 

дострокового припинення вступником єдиного фахового вступного випробування за 

станом здоров’я або у зв’язку з виникненням інших обставин у пункті тестування, що 

підтверджено рішенням регламентної комісії. 

 

VIII. Апеляція 

 

1. Предметом апеляції є: 

1) порушення процедури проведення єдиного фахового вступного випробування, що 

може вплинути на об’єктивність результатів єдиного фахового вступного випробування; 

2) результати єдиного фахового вступного випробування. 

2. Розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури здійснюють регламентні комісії. 

3. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснює апеляційна комісія. 

4. Подати апеляційну заяву щодо порушень процедури можна в день проведення 

єдиного фахового вступного випробування в пункті тестування. Розгляд цих заяв 

здійснюється протягом 3 робочих днів із дня проведення єдиного фахового вступного 

випробування. 

За результатами розгляду відповідної заяви приймається рішення про задоволення заяви 

та рекомендацію до участі вступника у другій сесії єдиного фахового вступного 

випробування або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту 

порушення процедури проведення єдиного фахового вступного випробування. 

5. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів єдиного 

фахового вступного випробування вступник має право протягом 3 календарних днів із дня 

офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву 

щодо результатів до Українського центру. У разі подання апеляційної заяви щодо 

результатів за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів 

надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, то датою її подання вважається 

дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці Українського 

центру. 

В апеляційній заяві щодо результатів мають бути вказані: 

1) прізвище, ім’я, по батькові вступника; 

2) номер екзаменаційного листка; 

3) назва блоку тестових завдань, результат з якого оскаржується; 

4) номер контактного телефону; 

5) адреса, за якою може надсилатися офіційна кореспонденція; 

6) дата подання апеляційної заяви щодо результатів. 

В апеляційній заяві щодо результатів має бути зазначено бажання вступника щодо 

повторного визначення результатів за виконання завдань певного блоку єдиного фахового 

вступного випробування, яке засвідчується його особистим підписом. 

б. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснюється апеляційною комісією 

протягом З робочих днів із моменту їх отримання. 
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V. Під час розгляду апеляційної заяви щодо результатів до уваги не беруться записи, 

зроблені вступником в зошиті із завданнями. 

В. У ході розгляду апеляційних заяв щодо результатів здійснюється технічна перевірка 

виконання завдань для встановлення правильності визначення результатів єдиного фахового 

вступного випробування під час автоматизованої комп’ютерної обробки бланків відповідей 

та персоналізації роботи. 

9. Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії 

розміщується на веб-сайті Українського центру. 

10. Вступники, апеляційні заяви щодо результатів яких винесені на розгляд, та/або їх 

представники можуть бути присутні на засіданні апеляційної комісії. 

11. Апеляційна комісія за результатами розгляду апеляційних заяв щодо результатів 

приймає одне з таких рішень: 

1) відмовити в задоволенні апеляційної заяви; 

2) задовольнити апеляційну заяву. 

12. Причинами відмови в задоволенні апеляційної заяви щодо результатів є: 

1) відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп’ютерної обробки 

роботи та її персоналізації; 

2) підтвердження рішення про анулювання результатів єдиного фахового вступного 

випробування. 

13. У разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів приймається одне з таких 

рішень: 

1) про відновлення результатів єдиного фахового вступного випробування; 

2) про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих вступником. 

14. Якщо під час розгляду заяв щодо результатів апеляційною комісією встановлено 

факт неправильної персоналізації роботи внаслідок технологічних помилок, допущених 

працівниками пункту тестування або пункту обробки, також може бути ухвалено рішення 

щодо зміни або анулювання результату єдиного фахового вступного випробування іншого 

вступника (зокрема у випадку неподання таким вступником відповідної заяви). 

15. Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення не пізніше ніж через 3 

робочі дні зазначене рішення у вигляді витягу із протоколу надсилається заявнику за 

вказаною ним у апеляційній заяві щодо результатів адресою. 

16. У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів єдиного 

фахового вступного випробування інформація про результати, встановлені апеляційною 

комісією, розміщується на інформаційних сторінках вступників не пізніше ніж через 3 робочі 

дні із дня прийняття рішення. 

 

ІХ. Громадське спостереження 

 

1. Громадське спостереження за перебігом єдиного фахового вступного випробування 

забезпечується шляхом відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування 

громадськості про його проведення. 

2. Громадські організації, засоби масової інформації, міжнародні організації та учасники 

проектів міжнародної технічної допомоги можуть брати участь у громадському 

спостереженні за проведенням єдиного фахового вступного випробування через 

уповноважених представників. 

3. Організаційні та функціональні засади громадського спостереження за проведенням 

єдиного фахового вступного випробування, права та обов’язки громадських спостерігачів 

визначаються відповідно до вимог Положення про громадське спостереження за 

проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді і спорту України від 25 листопада 2011 року № 1354, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1481/20219 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2016 року № 20). 

X. Фінансування єдиного фахового вступного випробування 
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1. Фінансування заходів, що проводяться Українським та регіональними центрами під 

час підготовки, проведення та визначення результатів єдиного фахового вступного 

випробування, здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації бюджетної 

програми 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти 

Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами». 

2. Фінансування заходів, пов’язаних з організацією роботи приймальних комісій, 

здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації бюджетної програми 2201160 

«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та 

забезпечення діяльності їх баз практики». 

3. Фінансування заходів, пов’язаних з розробленням, рецензуванням та апробацією 

тестових завдань для формування бази тестових завдань для проведення єдиного фахового 

вступного випробування, здійснюється за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством. 
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Форма   Додаток 1 

до Положення про проведення єдиного фахового 

вступного випробування з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

081 «Право» в 2017 році 

(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ) 
 

Фото 

                           М. П.  
(печатка має накладатися на 

     частину фотокартки) 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ  
з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» у 2017 році 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК  
                № _____________                            PIN-код _____ 

 
Прізвище, ім’я, по батькові   _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Число, місяць і рік народження  _____ ___________________  ____________ року 

 

Документ, що посвідчує особу __________________ ___________ _______________________ 
                                                                 (тип документа)                          (серія)                                   (номер) 

Найменування вищого навчального закладу, приймальна комісія якого видала 

екзаменаційний листок:___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії       ___________    _______________________ 

                                                                      
(підпис)                                       (ініціали, прізвище)

 

М. П.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Інформація про складання єдиного фахового вступного випробування 

 
Навчальний заклад, у якому відбуватиметься єдине фахове вступне 

випробування 

________________________________________________________ 
(найменування) 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
(місцезнаходження) 

________________________________________________________ 

Відмітка про складання  

єдиного фахового вступного 

випробування  

 

 

_____________________ 
(підпис уповноваженої особи Українського 

центру оцінювання якості освіти) 
                          

                М. П.  

 

Увага! Для участі у єдиному фаховому вступному випробуванні необхідно прибути не 

пізніше 09 год. 50 хв. 04 серпня 2017 року за адресою, зазначеною в екзаменаційному 

листку, з документом, серія та номер якого вказані в екзаменаційному листку, та 

екзаменаційним листком.  
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Форма   

(лицьовий бік титульної сторінки) 

Додаток 2 

до Положення про проведення єдиного фахового 

вступного випробування з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

081 «Право» в 2017 році 

(підпункт 11  пункту 4 розділу ІІІ) 

 

 

Том № ___ із ____ 

_____ - _____* 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Українського центру 

оцінювання якості освіти 

 

_____________  ____________ 
               (підпис)                (ініціали, прізвище) 

_____________ 20___ р. 
                

 
ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ 

єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу 

на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»,  

що відбулося «___» серпня 2017 року 

 
Дата генерування відомості: ___________ 20___ року 

 

Кількість унесених записів:  __________ 

 

 

 

 

 

_________________________                 _____________             ______________ 
 (посада працівника Українського центру                                                (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 
               оцінювання якості освіти)                                               

_________________________                 _____________             ______________ 
(посада працівника Українського центру                                                (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 

               оцінювання якості освіти)                                               
                                             

_________________________                 _____________             ______________ 
  (посада працівника Українського центру                                                (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 

               оцінювання якості освіти)                                               
                                               

_________________________                 _____________             ______________ 
(посада працівника Українського центру                                                (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 

               оцінювання якості освіти)                                               
 

 

 

Прошнуровано та пронумеровано _______ аркушів (пломба № ______________). 

Облікові записи: ____________ - ____________ 

 

* Зазначаються перші три літери першого та останнього прізвищ у томі. 
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(зворотний бік титульної сторінки) Продовження додатка 2 

 

 

Інформація  

про зміст граф відомості результатів єдиного фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра  

за спеціальністю 081 «Право» 

 

Код графи Зміст графи 

1 
Номер облікового запису результату єдиного фахового вступного 

випробування 

2 Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

3 Тип, серія та номер документа, зазначеного у екзаменаційному листку 

4 Номер екзаменаційного листка 

5 Результати єдиного фахового вступного випробування 

5а 
Назва іноземної мови, з якої вступник виявив бажання виконувати 

тестові завдання блоку «Іноземна мова» 

5б 
Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за 

виконання завдань блоку «Іноземна мова» 

5в 
Результат за шкалою 100 – 200 балів за виконання завдань блоку 

«Іноземна мова» 

5г 
Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за 

виконання завдань блоку «Право» 

5ґ 
Результат за шкалою 100 – 200 балів за виконання завдань блоку 

«Право» 

5д 

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за 

виконання завдань блоку «Тестування загальних навчальних правничих 

компетентностей» 

5е 
Результат за шкалою 100 – 200 балів за виконання завдань блоку 

«Тестування загальних навчальних правничих компетентностей»  

6 Інформація щодо зміни результатів 
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(стандартна сторінка) Продовження додатка 2 

 

 

 

1 2 
 

3 4 
5 

65 
5а1 5б2 5в3 5г2 5ґ3 5д2 5е4 

            

            

            
 

1 Якщо вступник виявив бажання виконувати тестові завдання блоку «Іноземна мова» з англійської мови, 

проставляється скорочення «ан.»; з іспанської мови – проставляється скорочення «іс.»;
 
з німецької мови – 

проставляється скорочення «нім.»; з французької мови – проставляється скорочення «фр.»; 
 

2 Якщо вступник не взяв участі в єдиному фаховому вступному випробуванні або результат було анульовано, 

проставляється умовне позначення  «* * *». 
3 Якщо вступник не взяв участі в єдиному фаховому вступному випробуванні, робиться запис «не 

з'явився(лася)»; якщо вступник не набрав мінімальної кількості тестових балів, необхідної для визначення 

результату єдиного фахового вступного випробування, робиться запис «не склав(ла)»; якщо результат 

вступника було анульовано, робиться запис «анульовано». 
4 Якщо вступник не взяв участі в єдиному фаховому вступному випробуванні, робиться запис «не 

з'явився(лася)»; якщо результат вступника було анульовано, робиться запис «анульовано». 
5 Заповнюється в разі ухвалення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти 

рішення про зміну результатів (зазначається номер облікового запису у відомості змін результатів єдиного 

фахового вступного випробування). 
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Форма   

(титульна сторінка) 

Додаток 3 

до Положення про проведення єдиного фахового 

вступного випробування з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

081 «Право» в 2017 році 

(пункт 5 розділу V) 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

видачі екзаменаційних листків  

 

_____________________________________________________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу, приймальна комісія якого видає екзаменаційні листки) 

___________________________________________________________________________________________ 
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(стандартна сторінка) Продовження додатка 3 

 Стор. № ___ 

№ 

з/п 

Номер 

екзаменаційного 

листка 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Підпис 

вступника 

 

Підпис особи, яка 

видала 

екзаменаційний 

листок 
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(форма)  Додаток 4 

до Положення про проведення єдиного 

фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання для вступу для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 

році 

(пункт 7 розділу VII) 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ  
з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання під час 

вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КАРТКА 
ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА 

№ _____________ 

ШТРИХ-КОД  

РІN-код ______ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 у 2017 році 
Номер облікового запису у відомості результатів єдиного фахового вступного випробування: _______________ 

 

Блок завдань  

екзаменаційної роботи 

Набрано тестових 

балів із максимально 

можливої кількості2 

Результат  

виконання завдань блоку3 

Іноземна мова 

(________ мова1) 

  

Право 

  

Тестування загальних 

навчальних правничих 

компетентностей 

  

 
Директор Українського центру 

оцінювання якості освіти             (зображення підпису директора)                 __________________ 

  
(зображення відбитка печатки Українського центру 

оцінювання якості освіти) 
 

(ініціали, прізвище) 

 

Екзаменаційна картка дійсна в разі пред'явлення Екзаменаційного листка №_________. 

Достовірність даних про результати єдиного фахового вступного випробування можна 

перевірити у відповідному реєстрі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти або на 

офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. 
1 Зазначається назва іноземної мови, з якої вступник виявив бажання виконувати тестові завдання блоку «Іноземна мова».  

2 Якщо вступник не взяв участі в єдиному фаховому вступному випробуванні або результат було анульовано, проставляється 

умовне позначення  «* * *». 
3 Якщо вступник не взяв участі в єдиному фаховому вступному випробуванні, робиться запис «не з'явився(лася)»; якщо 

результат вступника було анульовано, робиться запис «анульовано»; якщо вступник за результатами виконання завдань 

блоків «Іноземна мова» та/або «Право» не набрав мінімальної кількості тестових балів, необхідної для визначення результату 

єдиного фахового вступного випробування, робиться запис «не склав(ла)». 
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Форма   

(лицьовий бік титульної сторінки) 

Додаток 5 

до Положення про проведення єдиного 

фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання для вступу для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 

році 

(пункт 10  розділу VII) 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Українського центру 

оцінювання якості освіти 

 

_____________  ____________ 
               (підпис)                (ініціали, прізвище) 

_____________ 20___ р. 
                

 
ВІДОМІСТЬ ЗМІН РЕЗУЛЬТАТІВ 

єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу 

на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за 

підсумками розгляду апеляційних заяв вступників на засіданні  

апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти 
 

Підстава: протокол засідання апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості 

освіти від _________ 20___ р. № ________ 

 

Кількість унесених записів:  __________ 

 

Голова апеляційної комісії 

при Українському центрі  

оцінювання якості освіти  _________________________     _______     ___________ 
                                                                          (посада працівника Українського центру                         (підпис)                  (ініціали, прізвище) 

                                                                              оцінювання якості освіти)    

Відповідальний секретар  

апеляційної комісії при  

Українському центрі  

оцінювання якості освіти  _________________________     _______     ___________ 
                                                                          (посада працівника Українського центру                         (підпис)                  (ініціали, прізвище) 

                                                                              оцінювання якості освіти)    

                                       _________________________     _______     ___________ 
                                                                          (посада працівника Українського центру                         (підпис)                  (ініціали, прізвище) 
                                                                              оцінювання якості освіти)    

                                       _________________________     _______     ___________ 
                                                                          (посада працівника Українського центру                         (підпис)                  (ініціали, прізвище) 

                                                                              оцінювання якості освіти)    

 

 

 

Прошнуровано та пронумеровано _______ аркушів (пломба № ______________). 

Облікові записи: ____________ - ____________ 

 
 

(зворотний бік титульної сторінки) 

 

 

Продовження додатка 5 
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Інформація  

про зміст граф відомості змін результатів єдиного фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра  

за спеціальністю 081 «Право» 

 

Код графи Зміст графи 

1 
Номер облікового запису результату єдиного фахового вступного 

випробування 

2 Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

3 Тип, серія та номер документа, зазначеного у екзаменаційному листку 

4 Номер екзаменаційного листка 

5 Результати єдиного фахового вступного випробування 

5а 
Назва іноземної мови, з якої вступник виявив бажання виконувати 

тестові завдання блоку «Іноземна мова» 

5б 
Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за 

виконання завдань блоку «Іноземна мова» 

5в 
Результат за шкалою 100 – 200 балів за виконання завдань блоку 
«Іноземна мова» 

5г 
Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за 

виконання завдань блоку «Право» 

5ґ 
Результат за шкалою 100 – 200 балів за виконання завдань блоку 

«Право» 

5д 

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за 

виконання завдань блоку «Тестування загальних навчальних 

правничих компетентностей» 

5е 
Результат за шкалою 100 – 200 балів за виконання завдань блоку 

«Тестування загальних навчальних правничих компетентностей»  

6 

Номер облікового запису результату у відомість результатів єдиного 

фахового вступного випробування з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право», що відбувся «___» серпня 2017 року 
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(стандартна сторінка) Продовження додатка 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

1 2 3 4 
5 

6 
5а1 5б2 5в3 5г2 5ґ3 5д2 5е4 

            

            

            
 

1 Якщо вступник виявив бажання виконувати тестові завдання блоку «Іноземна мова» з англійської мови, 

проставляється скорочення «ан.»; з іспанської мови – проставляється скорочення «іс.»;
 
з німецької мови – 

проставляється скорочення «нім.»; з французької мови – проставляється скорочення «фр.»; 
 

2 Якщо вступник не взяв участі в єдиному фаховому вступному випробуванні або результат було анульовано, 

проставляється умовне позначення  «* * *». 
3 Якщо вступник не взяв участі в єдиному фаховому вступному випробуванні, робиться запис «не 

з'явився(лася)»; якщо вступник не набрав мінімальної кількості тестових балів, необхідної для визначення 

результату єдиного фахового вступного випробування, робиться запис «не склав(ла)»; якщо результат 

вступника було анульовано, робиться запис «анульовано». 
4 Якщо вступник не взяв участі в єдиному фаховому вступному випробуванні, робиться запис «не 

з'явився(лася)»; якщо результат вступника було анульовано, робиться запис «анульовано». 
 

 

 


