


І. Загальні положення 

1.1. У відповідності до Правил прийому на навчання до Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили (далі - ЧДУ) в 2016 році прийом 

на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі диплома молодшого 

спеціаліста здійснюється на перший курс (зі скороченим терміном навчання) 

або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні 

місця).  

 1.2. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста і вступають на споріднений напрям підготовки, визначений 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року 

№ 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста», зараховуються на 3 курс, на неспоріднені 

напрями – на 2 курс (Додаток 3 Правил прийому на навчання до 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили в 2016 році)  

1.3. Згідно Положення про приймальну комісію ЧДУ та з метою 

забезпечення якісного набору для здобуття ступеня бакалавра створюються 

фахові атестаційні комісії для проведення вступних випробувань серед осіб, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і вступають на 

2 (3) курс денної та заочної форми навчання.  

1.4. Прийом на навчання на основі диплома молодшого спеціаліста 

здійснюється за державним замовленням у відповідності до виділених 

Міністерством освіти і науки України бюджетних місць та за кошти фізичних і 

юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу.  
 

ІІ. Організація та проведення конкурсу 

2.1. Абітурієнти, які вступають до ЧДУ на основі диплома молодшого 

спеціаліста подають документи відповідно до термінів, прописаних в п. 5.2 

Правил прийому на навчання до Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили в 2016 році.   

2.2. Зазначені особи подають до приймальної комісії ЧДУ такі документи:  

 - заяву встановленого зразка на ім’я ректора про прийом на навчання за 

освітньо-професійною програмою бакалавра зі скороченим (нормативним) 

терміном підготовки на відповідний напрям на певну форму здобуття освіти; 

 - копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

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



додаток до нього для осіб, які вступають на основі диплому бакалавру, 

спеціалісту або магістру; 

- довідку про успішність для осіб, які здобувають ступінь бакалавра та 

виконують у повному обсязі навчальний план; 

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

- копію картки фізичної особи-платника податків; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Всі документи подаються особисто. Усі копії документів засвідчуються за 

оригіналами приймальною комісією Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили або в установленому законодавством порядку. Копії 

документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

2.3. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки 

(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза 

конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим 

підписом при поданні заяви у паперовій формі. 

2.4. Прийом осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста здійснюється по конкурсу. Конкурсний бал є сумою середнього 

балу диплома молодшого спеціаліста з округленням до десятих частин бала (за 

12-бальною шкалою) та бала за фахове вступне випробування. Оцінки з 

диплому молодшого спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, 

враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» 

відповідає «12». Фаховий іспит (зі спеціальності) проводиться у формі 

тестування і перевіряється за допомогою сканера. Максимальний бал за фахове 

вступне випробування – 100.  

2.5. Програми фахових вступних випробувань до вступу для здобуття 

ступеня бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста розміщуються на 

офіційному сайті університету разом із зразками тестових завдань до 01 квітня 

2016 року. 

2.6. Дані вступників на основі диплома молодшого спеціаліста та 

результати фахових вступних випробувань заносяться до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти Міністерства освіти і науки України. 
 

ІІІ. Організація поза конкурсного відбору 

3.1. До Чорноморського державного університету імені Петра Могили поза 

конкурсом зараховуються:  



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

гарантії їх соціального захисту» надане таке право; 

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

протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), 

відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні»; 

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

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

надане таке право; 

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» надане таке право; 

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

захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право; 

- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки; 

- чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор – за 

спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту. 

3.2. Кількість місць для осіб, що вступають поза конкурсом, становить 10 

відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму, доведеного 

Чорноморському державному університету імені Петра Могили, але не менше 

одного місця. Зарахування цих осіб відбувається за конкурсом відповідно до 

конкурсного бала вступника.  

3.3. Вступники, які належать до пільгових категорій, але не рекомендовані 

до зарахування на навчання на визначені місця, мають право брати участь у 

конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

3.4. При рівності сум конкурсних балів переважне право на зарахування 

надається: 

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

надане таке право; 

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; 

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 

року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників  

 




