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Порядок денний: 
 

1. Про внесення змін до Правил Прийому на навчання  

2. Щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році 
 

1. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Клименка Л.П., який повідомив, що 

відповідно до Наказу МОН № 622 від 06.06.16 «Про затвердження Змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 р. за № 860/ 28990 внести до Правил прийому 

на навчання до ЧНУ імені Петра Могили на 2016 рік наступні зміни: 

1) по всьому тексту слова «кошти державного бюджету» замінити словами «державним 

замовленням»; по всьому тексту слова ЧДУ імені Петра Могили (ЧДУ ім.Петра Могили) 

замінити словами ЧНУ імені Петра Могили (ЧНУ ім.Петра Могили).           

2) у розділі І: 



у пункті 1: 

- абзац сьомий доповнити реченням такого змісту: «Конкурсний бал при розрахунках 

округлюється з точністю до 0,001.»; 

- абзац дев’ятий викласти в такій редакції: «право на зарахування за квотами – право 

вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального 

закладу на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується 

відповідно до цих Умов;»; 

- в абзаці одинадцятому слова «(українська мова; іноземні мови)» виключити, цифри 

«274» замінити цифрами «275», слова «молодшого бакалавра та» виключити; 

- абзац чотирнадцятий після слів «творчої діяльності за спеціальностями» доповнити 

словами «(у тому числі здобутої раніше професійної підготовки)»; 

у пункті 4: 

- абзац п’ятий після слів «юридичних осіб» доповнити словами «(на умовах контракту, 

зокрема за кошти грантів, які отримав ЧНУ імені Петра Могили на проведення наукових 

досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії або доктора наук)»;  

- доповнити пункт новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:  

 «ЧНУ імені Петра Могили здійснює прийом на навчання вступників на основі повної 

загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра, а також ступеня магістра та 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого ступеня бакалавра за 

спеціальностями 211 "Ветеринарна медицина" та 226 "Фармація".  

 У 2016 році формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців 

ступеня молодшого бакалавра не проводяться.»; 

пункт 6 доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:   

«Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким 

надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на 

законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на 

здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів 

України в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту".  

Особи, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту, здобувають вищу (на 

конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, 

визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до 

частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України.»; 

пункт 8 доповнити новим абзацом другим такого змісту: «Не допускається одночасне 

навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами 

підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями 

(освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.»; 

3) пункт 4 розділу ІІ викласти в такій редакції: «Рішення приймальної комісії 

університету стосовно максимального обсягу державного замовлення за спеціальностями 

(спеціалізаціями спеціальностей 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), 015 

«Професійна освіта» (за спеціалізаціями), 035 «Філологія», 275 «Транспортні технології» (за 

видами)) для вступників для здобуття вищої освіти ступенів бакалавра (магістра і спеціаліста 

медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань) на денну форму навчання в 

межах, що не перевищують обсяг державного замовлення попереднього року більше ніж на 

25 відсотків (з урахуванням державного замовлення реорганізованих навчальних закладів), та 

в межах ліцензованого обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 

червня. У разі якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або 

не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути 



встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за спеціальностями. 

Максимальні обсяги державного замовлення погоджуються вищими навчальними закладами 

з відповідними державними замовниками. За окремими спеціальностями педагогічного та 

медичного профілю (додаток 5), зі спеціальностей, прийом на навчання за якими 

здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, а також 

для всіх інших категорій вступників державний замовник рішенням конкурсної комісії 

доводить кожному вищому навчальному закладу фіксований (загальний) обсяг державного 

замовлення.  

Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого (загального) 

обсягу державного замовлення, рішення приймальної комісії університету стосовно 

розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за факультетами, 

спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), 

нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не 

пізніше трьох календарних днів після доведення ЧНУ імені Петра Могили обсягів 

державного замовлення.»; 

4) у розділі ІІІ: 

пункт 1 викласти в такій редакції: «На навчання для здобуття ступеня бакалавра 

(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) 

приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та/або з урахуванням результатів творчого 

конкурсу при вступі на спеціальності (напрями підготовки), передбачені Переліком 

спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих 

та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року 

№ 1085, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 

1351/27796, крім випадків, передбачених у розділах VIII, X, XVIII Умов прийому»; 

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту: «У разі відсутності з об’єктивних 

причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що 

дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.»; 

у пункті 3:  

- абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: «У разі відсутності з 

об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній бал вважається таким, що 

дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.»; 

- пункт 5 доповнити абзацом другим такого змісту:  

«Для вступу до аспірантури (ад’юнктури) за спеціальностями медичного або 

ветеринарного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного або ветеринарного 

спрямування.»; 

5) у розділі IV: 

у пункті 4:  

- абзац перший викласти у такій редакції: «Правила прийому до аспірантури 

(ад’юнктури) та докторантури затверджують вчені ради вищих навчальних закладів 

(наукових установ) як додаток до правил прийому на основі цих Умов та оприлюднюють їх 

на своїх веб-сайтах. Затверджені правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) та 

докторантури діють до 31 серпня 2017 року.»; 

6) у розділі V: 

 - пункт 2 викласти в такій редакції: «Прийом заяв та документів від осіб, які вступають 

на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у вищих навчальних 

закладах, зокрема відповідно до розділу VIIІ цих Умов, а також проходять співбесіду 

відповідно до розділу X цих Умов, закінчується о 18.00 годині 20 липня (крім категорій осіб, 

визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 



на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є 

територія проведення антитерористичної операції»). Співбесіди проводяться з 21 до 24 

липня, а  вступні іспити − з 21 до 27 липня. Прийом заяв у паперовій або електронній формі 

та документів вступників, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників до Чорноморського державного університету імені Петра Могили на 

основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста проводиться в такі строки…» 

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції: «Рейтинговий список вступників, 

які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, 

фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) за денною формою навчання на основі 

повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується 

на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю (спеціалізацією спеціальностей 014 

«Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), 015 «Професійна освіта» (за 

спеціалізаціями), 035 «Філологія», 275 «Транспортні технології» (за видами)) згідно з 

виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше 

12.00 години 01 серпня. »; 

7) у розділі VI: 

пункт 1 викласти в такій редакції: «Вступники для здобуття ступеня бакалавра 

(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі 

повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на 

участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої 

освіти (розділ VIII Умов прийому на навчання), зарахування за співбесідою (розділ Х Умов 

прийому на навчання) та зарахування за квотами (розділ ХІ Умов прийому на навчання), 

подають заяви тільки в електронній формі. Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на 

п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням 

на денну форму навчання. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації) на інші форми 

навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не 

обмежується. Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.»; 

у пункті 3: 

- в абзаці другому слова «молодшого бакалавра,» виключити; 

- доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту: 

«Пріоритетність заяв, зазначена вступником, не підлягає зміні.». 

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;  

у пункті 4: 

- в абзаці сьомому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 

доповнити пункт новим абзацом такого змісту: «У разі відсутності з об’єктивних причин 

документа про здобуту професійно-технічну або вищу освіту може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого 

навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.»; 

у пункті 5: 

- в абзаці третьому слова «відповідного рівня» виключити; 

- в абзаці восьмому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 

- доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту: 

«Вступники, які проходять творчі конкурси відповідно до розділу ІХ цих Умов, 

допускаються до участі в творчих конкурсах, які проводять вищі навчальні заклади, за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання.». 



У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-десятий вважати відповідно абзацами десятим − 

одинадцятим; 

- абзац дванадцятий після слова «(ад’юнктури)» доповнити словами «та докторантури»; 

пункт 14 доповнити новим абзацом третім такого змісту: «У разі подання вступником 

заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала 

документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).»; 

у пункті 16 слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 

8) у розділі VII: 

у пункті 1:  

- друге речення абзацу першого виключити; 

абзац другий викласти в такій редакції: «Один з предметів може замінюватися творчим 

конкурсом (у тому числі серед предметів, які запропоновані вступникам на вибір), якщо 

творчий конкурс передбачений для вступу на певну спеціальність.»; 

- після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом четвертим змісту:  

«Вищий навчальний заклад може запропонувати вступнику можливість вибору 

одного з предметів, крім обов’язкового.». 

абзац 1 пункту 2 викласти в такій редакції: «Для конкурсного відбору осіб, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума 

балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих або фізичних 

здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про 

повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення 

підготовчих курсів вищого навчального закладу, помножених на вагові коефіцієнти, що 

встановлюються Правилами прийому до вищого навчального закладу. Сума коефіцієнтів 

дорівнює одиниці. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів 

вищого навчального закладу нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до абзацу 

двадцять шостого пункту 2 розділу IV Умов прийому.  

- абзац 8 викласти в такій редакції: «Середній бал документа про повну загальну 

середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься 

до Єдиної бази. 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». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично 

переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про 

повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-

бальної шкали, наведеної у додатку 7 Правил прийому. У разі відсутності з об’єктивних 

причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-

бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.»;  

- доповнити розділ після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту: «Особам, які є 

членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких 

визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також є 

чемпіонами і призерами Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, за 

спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту зараховуються по 200 балів з двох 

предметів (у тому числі творчого конкурсу, якщо він передбачений для вступу на певну 

спеціальність (спеціалізацію)).». 

У зв’язку з цим пункт 5 та пункт 6 вважати пунктом 6 та 7 відповідно  

Пункт 7 викласти у такій редакції: «Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) 

вищого навчального закладу (наукової установи) складаються з:  

 вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з 

відповідної спеціальності); 



 вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального 

закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти). 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, звільняється від 

складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу 

зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної 

мови з найвищим балом; 

 інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких 

пропозицій чи досягнень). 

Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу 

визначається в правилах прийому до вищого навчального закладу (наукової установи).  

Відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) 

особам, які вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності) ніж 

та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові 

вступні випробування. 

Результати вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) дійсні для вступу до 

ЧНУ імені Петра Могили (наукової установи) протягом одного календарного року (12 

місяців).»; 

9) у розділі VIII:  

пункт 2 викласти в такій редакції:«Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому 

навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у 

тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками 

бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 

брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які 

проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами 

України.»; 

- доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту: «У встановленому цими Умовами 

порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або 

вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) 

мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, 

місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.»; 

10) пункт 3 розділу Х викласти в такій редакції: «Вищий навчальний заклад оголошує 

рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 

липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на 

місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XV цих Умов до 18.00 

години 27 липня.  

Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням 

відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.   

Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за 

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

розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у 

конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.»; 

11) розділи ХІ, XII викласти в такій редакції:  

«XІ. Зарахування в межах встановлених квот 



1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах 

встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1 - 3 розділу VIII цих Умов. 

2. Ці квоти встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків 

(тридцяти відсотків у вищих навчальних закладах (структурних підрозділах вищих 

навчальних закладів), які функціонують на території Донецької та Луганської областей) 

максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з 

оголошенням максимального державного  замовлення відповідно до пункту 4 розділу ІІ цих 

Умов.  

3. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах 

встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника. 

4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у 

встановленому порядку. 

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

зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати 

участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

XII. Право на першочергове зарахування  

1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають: 

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

право; 

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

військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових 

навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; 

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

інвалідів в Україні» надане таке право; 

 діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній 

операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або 

померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення 

антитерористичної операції; 

 діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення; 

 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, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;  

 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; 

 шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та 

які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок 

нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи; 



 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, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор – за 

спеціальністю фізична культура і спорт; 

 особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 

«Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і 

соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке 

право; 

 вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального 

закладу. 

2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 

1 цього розділу.»; 

12) у розділі ХІІІ: 

 - абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції: «вступники, які мають право на 

зарахування за квотами;»; 

пункт 2 викласти в такій редакції: «У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу 

категорії рейтинговий список вступників впорядковується: 

 за конкурсним балом від більшого до меншого; 

 з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в 

порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Умов (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з 

використанням такої послідовності: 

 особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом; 

 особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань; 

 особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими 

коефіцієнтами; 

 особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту. 

Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − сьомому 

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.»; 

- абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції: «зарахування за квотами або 

співбесідою;»;  

13) у пункті 1 розділу XІV: 

 - в абзаці першому слова і цифри «визначений пунктом 8 розділу V Умов прийому» 

замінити словами «визначений Умовами прийому»; 

 - абзац другий виключити. 

У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим та викласти його 

у такій редакції: «Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 

здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що 

фінансуються за державним замовленням, за спеціальностями (спеціалізаціями 

спеціальностей 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), 015 «Професійна 

освіта» (за спеціалізаціями), 035 «Філологія», 275 «Транспортні технології» (за видами)), за їх 

відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними 

вступником під час подання заяв.»; 

14) розділ XVIII викласти в такій редакції: 



«XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у 

вищих навчальних закладах України  

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами 

України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про 

закордонних українців», 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 можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних 

та 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. 

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, вступають до вищих навчальних закладів за акредитованими освітніми 

програмами (спеціальностями): 

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня 

відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра; 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами 

оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) 

іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів та 

мови навчання. 

Навчальний заклад 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 співбесіда. 

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти 

здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження 

навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та 

врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні 

вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень 

освіти. 

Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам 

прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах прийому до вищого 

навчального закладу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті навчального закладу. 

4. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до вищих навчальних закладів 

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

5. Строки прийому заяв, проведення співбесід, творчих конкурсів та зарахування 

іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до 

вищих навчальних закладів, визначаються приймальною комісією. 

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, 

загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, 

приймаються на навчання  у межах установлених квот прийому до вищих навчальних 

закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. 



7. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, 

при вступі до вищих навчальних закладів України 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 підтверджено посвідченням закордонного українця, 

зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів за 

співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.»; 

15) Унести до розділу ІІ (Додаток 8) Порядку подання та розгляду заяв в електронній 

формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1352/27797, 

такі зміни: 

1) пункт 3 доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту: «Крім того, вступник 

завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню 

освіту.»; 

2) абзац другий пункту 5 Розділу ІІ викласти в такій редакції: «У разі втрати логіна 

вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.».   

3. По всьому тексту «Положення про приймальну комісію ЧНУ імені Петра 

Могили», схваленого Вченою радою університету (протокол №3 від 12 листопада 2015 року) 

слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами».  

16) додаток №7 Правил прийому викласти в новій редакції, що додається; 

17) додаток №10 Правил прийому викласти в новій редакції, що додається; 

18) доповнити Правила прийому додатком 11, що додається.  

19) доповнити Правила прийому додатком 12, що додається. 

 Таблицю 1 викласти в новій редакції, що додається. 

 Таблицю 3 викласти в новій редакції, що додається. 

 Таблицю 4 викласти в новій редакції, що додається. 

 Таблицю 5 викласти в новій редакції, що додається. 

 

Виніс питання на голосування.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
 

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. Відповідальному секретарю 

Приймальної комісії І.А.Олійник підготувати Зміни до Правил Прийому та надати на 

затвердження до Вченої ради університету. 

 

2. СЛУХАЛИ: заступника голови приймальної комісії Трунова О.М., який 

повідомив, що відповідно до Листа МОН України № 1/9-310 від 15.06.2016 року 

необхідно надати до МОН на погодження пропозиції щодо максимальних обсягів 

державного замовлення в 2016 році (ступінь бакалавра (магістра медичного 

спрямування) на базі повної загальної середньої освіти денної форми навчання). Для 

подання запропонував наступні пропозиції:  
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Назва спеціальності (спеціалізації) 
Ліцензо-

ваний обсяг 

Фактичний обсяг 

держав-ного замов-

лення в 2015 році 

(на базі ПЗСО) 

Максималь-ний 

обсяг 

державного 

замовлення в 

2016 році 
(на базі ПЗСО) 

Квота для 

осіб, 

визначе-них 

у пп. 1,2 

розділу VIII 
Умов 

Квота для 

мешканців 

тимчасово 
окупованої 

території 

Назви спеціалізацій та освітніх програм 

1. 032 Історія та археологія 40 19 23 2 2 історія 

2. 035.01 Українська мова та література 60 40 45 4 2 українська мова і література та іноземна мова 

3. 035.04 Германська мови та літератури 

(переклад включно) 

150 71 88 5 3 англійська мова та література, німецька мова та 

література, переклад англійська мова, переклад 

німецька мова 

4. 054 Соціологія 50 11 13 1 1 соціологія 

5. 053 Психологія 60 10 12 1 1 психологія 

6.  052 Політологія 75 10 12 1 1 політологія 

7. 055 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

80 8 10 1 1 міжнародні відносини 

8. 081 Право 60 12 15 1 1 право 

9. 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

30 5 10 1 1 економіка та управління підприємством 

10. 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

90 13 16 1 1 фінанси і кредит з поглибленим вивченям іноземної 

мови 

11. 071 Облік і оподаткування 30 5 10 1 1 облік і аудит підприємницької діяльності 

12. 073 Менеджмент 25 6 10 1 1 менеджмент 

13. 101 Екологія 45 25 31 3 4 екологія 

14. 124 Системний аналіз 25 16 20 2 2 системний аналіз 

15. 122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

115 75 90 7 7 комп’ютерні науки та інформаційні технології 

16. 123 Комп’ютерна інженерія 60 50 60 5 5 комп’ютерна інженерія 

17. 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

60 11 13 1 1 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

18. 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

60 6 10 1 1 будівництво та цивільна інженерія 

19. 193 Геодезія та землеустрій 60 15 18 1 1 геодезія та землеустрій 

20. 231 Соціальна робота 50 16 20 2 1 соціальна робота 



Запропонував проголосувати за пропозиції максимальних обсягів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. Відповідальному секретарю 

Приймальної комісії І.А.Олійник підготувати відповідний лист на погодження пропозиції 

щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (ступінь бакалавра 

(магістра медичного спрямування) на базі повної загальної середньої освіти денної форми 

навчання) та надіслати на затвердження до МОН України. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії, 

ректор ЧНУ ім. П.Могили                                                       Л.П. Клименко 
 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


