
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 



  

8. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями 

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 курс здійснюється в межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу за спеціальностями,  відповідно до переліку спеціальностей, за якими 

здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору. 

9. Особи, які вступають для здобуття ступеня 2бакалавр» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», можуть зараховуватись за державним 

замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму 

або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в 

Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. 

Особи, які вступають для здобуття ступеня «бакалавр» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», можуть зараховуватись за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи 

старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця. 

10. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови і літератури та за результатами фахового 

випробування. Для спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальностей 051 «Економіка» і 281 «Публічне управління та адміністрування» – 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики (математики або історії України для 

небюджетних конкурсних пропозицій).  

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017–2020 

років. 

11. Вступники особисто подають до Приймальної комісії заяву на ім’я ректора про 

вступ до Університету, в якій вказують обраний ступінь, спеціальність, факультет та форму 

навчання. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

 копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;  

 копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (окрім випадків, 

передбачених законодавством); 

 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; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 

На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка 

про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ,  

додатка до нього та інших документів. 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими 

умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у 

строки, визначені для прийому документів. 

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і 

сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, вступних екзаменів, згода на обробку 

його персональних даних у Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його 

особистим підписом при поданні заяви  для участі у конкурсному відборі. 

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для 

участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі. 

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази з питань освіти 

про недостовірність інформації, поданої вступником, до Криворізького національного 

університету, є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання 

(анулювання наказу про зарахування). 

13. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Криворізький 

національний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем 



  

«бакалавр» вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року  

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати 

вступні випробування 
16 серпня 2020 року  

Строки проведення вступних іспитів 17-18 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів  
22 серпня 2020 року 

о 18:00 

Строки проведення фахового вступного випробування 
25 серпня – 31 серпня 

2020 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 
1 вересня 2020 року  

о 12:00 

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного 

замовлення 
05 вересня 2020 року  

о 18:00 

Зарахування вступників за державним замовленням 
06 вересня 2020 року  

не пізніше 12:00 

Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на 

денну  форму здобуття освіти 
не пізніше 

30 вересня 2020 року 

Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на 

заочну  форму здобуття освіти 
30 листопада 2020 року 

 

 14. Для вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями 

051 «Економіка» і 281 «Публічне управління та адміністрування» та спеціальностями галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» конкурсний бал (КБ) вступника  обчислюється за формулою: 

КБ= П1+П2+П3, 

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української 

мови і літератури, П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з 

математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) (за 

шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 

100 до 200 балів). 

15. Для вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (крім спеціальностей 051 «Економіка» і 

281 «Публічне управління та адміністрування» та спеціальностей галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування») конкурсний бал (КБ) вступника обчислюється за формулою: 

КБ = ПІ + П2, 

де ПІ – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української 

мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного 

випробування (за шкалою від 100 до 200 балів). 

За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному 

можливому значенню.  

За різної кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись принцип 

рівності прав вступників.  

16. Для проведення фахового випробування створюються фахові атестаційні комісії, 

діяльність яких регламентується Положенням про Приймальну комісію Криворізького 

національного університету, затвердженим наказом ректора від 30.01.2019 р. № 43.    

17. Для проведення фахового випробування на навчання для здобуття ступеня 

«бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» науково-

педагогічні працівники випускових кафедр складають Програми. 

18. Згідно із затвердженими Програмами фахового випробування голови комісій, які 

відповідають за проведення вступних випробувань, складають тексти екзаменаційних 

матеріалів для фахового випробування. 

Тексти екзаменаційних матеріалів фахового випробування затверджуються головою 

Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів, тиражуються 

в необхідній кількості та зберігаються як документи суворої звітності у голови Приймальної 

комісії. 



  

19. Розклад консультацій, вступних випробувань та засідань апеляційної комісії, які 

проводяться Університетом, складає Приймальна комісія. Розклад, затверджений головою 

Приймальної комісії, оприлюднюється на стендах випускових кафедр, Приймальної комісії та 

на вебсайті Університету  не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для 

вступу на навчання. У розкладі зазначаються дата, час і місце проведення консультацій, 

вступних випробувань та засідань апеляційної комісії. Номери аудиторій для проведення 

консультацій та вступних випробувань визначає Приймальна комісія. 

20. Фахові атестаційні комісії під час проведення вступних випробувань на навчання для 

здобуття ступеня «бакалавр» повинні забезпечити сприятливу, доброзичливу атмосферу й 

надати вступникам можливість самостійно продемонструвати  рівень набутих знань та вмінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, де проводяться 

вступні випробування, не допускаються. 

21. Вступні випробування проводяться у письмовій формі (тестування). 

22. Письмові роботи вступного випробування виконуються на аркушах (титульні аркуші 

та аркуші письмової відповіді) зі штампом Приймальної комісії Університету. Аркуші й талони 

відповідей зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх членам 

фахової атестаційної комісії безпосередньо перед початком вступного випробування в 

необхідній кількості (видача реєструється у спеціальному журналі). 

На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що розкривали б авторство 

роботи. Прізвище вступника вказується тільки на титульному аркуші. 

23. На вступне випробування вступників допускають за аркушем результатів вступних 

випробувань відповідно до посадочних відомостей груп, сформованих під час подачі 

документів. У посадочній відомості відмічають присутніх та відсутніх вступників. 

24. Під час проведення вступного випробування забороняється користуватися 

мобільними телефонами, електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та 

іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі 

використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у 

тому числі підказки) він відсторонюється від участі в випробуваннях, про що складається акт. 

На вступній роботі такого вступника член фахової атестаційної або предметної екзаменаційної 

комісії вказує причину та час відсторонення. При перевірці така робота дешифрується і за неї 

виставляється оцінка, менша від мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною 

комісією та Правилами прийому для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст 

написаного. 

25. Фахове випробування проводиться у формі тестування, яке триває 1 годину 

20 хвилин.  

Вступники, які не з’явилися на фахове випробування без поважних причин у зазначений 

за розкладом час, до участі в конкурсі на зарахування не допускаються. Перескладання 

вступних випробувань не допускається. 

26. Апеляційну заяву вступника щодо оцінки, отриманої на фаховому випробуванні, 

розглядає апеляційна комісія Криворізького національного університету. 

Апеляції на результати співбесіди не приймаються. 

Прийом заяв вступників до апеляційної комісії за результатами фахового випробування 

здійснюється до 12 години наступного робочого дня після оголошення результатів 

випробування. 

27. Рейтинговий список вступників формується за результатами участі в конкурсі та 

упорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. 

Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та 

оприлюднюються в повному обсязі на вебсайті Криворізького національного університету. 

Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією з 

Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної 

комісії та вебсайті Університету.  

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування 

на навчання.  



  

 
 

 


