




Реєстрація осіб для участі:

з 10 до 31 січня 2017 року.

Пробне тестування відбудеться:

1 квітня – з української мови і літератури;

8 квітня – з інших предметів



Реєстрація осіб для участі:

з 06 лютого до

17 березня 2017 року.

Тестування відбудеться:

23 травня – з української мови і літератури;

25 травня – 16 червня – з інших 

предметів



ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ 

БАЛИ СЕРТИФІКАТІВ ЗНО:

1 предмет - українська мова та

література

2 предмет - історія України,

математика, біологія (за вибором ВНЗ)

3 предмет – загальноосвітній

предмет (ВНЗ може передбачити для

вступника вибір з 2 предметів) або
творчий конкурс



на 1 курс
(денна, заочна форми

навчання - широкий конкурс)
тільки в електронній формі

КРІМ ОСІБ, які мають право на:
- участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на 

основі ПЗСО;

- зарахування за співбесідою; 

- зарахування поза конкурсом

(реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження

додатків до атестату починається 29 червня)



 ДЕННА ФОРМА: 12 липня – 26 липня

- Для осіб, які вступають на 1 курс на:

 «Спорт»;

 «Журналістика»;

- Для осіб, які вступають на 2-3 курси

- Для осіб, які вступають на 5 курс

 ЗАОЧНА ФОРМА: 07 серпня – 05 вересня

12 липня– 20 липня



- Для осіб, які вступають на 1 курс на:

 «Спорт»;

 «Журналістика»;

- Для осіб, які вступають на 2-3 курси

- Для осіб, які вступають на 5 курс

ТЕРМІН ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ

01 серпня о 12:00

 за державним замовленням -

 за кошти фізичних та юридичних осіб: після 07 серпня 2017 року

17 – 26 липня

21 – 26 липня



відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс)

– конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за

державним замовленням визначається в межах між мінімальним

та максимальним обсягами державного замовлення;

закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) –

конкурсна пропозиція із фіксованим обсягом державного

замовлення (загальний обсяг державного або регіонального

замовлення);

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна

пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за

державним або регіональним замовленням;



ДО 9 заяв на 4 спеціальності,

на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету,

з ВКАЗАННЯМ ПРІОРІТЕТІВ ВСТУПУ від 1 до 9 

НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ 

на місця

за кошти фізичних та юридичних осіб



КБ = К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ, де

КБ – конкурсний бал,

П1,П2, П3, - результати складання ЗНО за предметами (або бал творчих / 

фізичних здібностей);

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту;

ОУ – бал призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових

предметів або бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України

ПРИ ЦЬОМУ:

КБ ≤ 200     К1+К2+К3+К4+К5 = 1



Регіональний (РК) для конкурсних пропозицій ВНЗ, які знаходяться в 

іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження вищого навчального закладу 

дорівнює: 

1,00 – ВНЗ м. Києва та для філіалів

1,01 – у містах Дніпро, Львів, Одеса та Харків

1,03 – Донецької та Луганської областей, переміщених ВНЗ 

1,02 – в інших випадках (Миколаїв)

Галузевий (ГК) дорівнює 1,03 для поданих заяв з приорітетностями 1 на 
інженерно-технічні та природничо – математичні спеціальності та 1,00 в інших 
випадках;

Сільський (СК) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських 
населених пунктах, які здобули ПЗСО у школах, що знаходяться на території 
сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

Першочерговий (ПЧК) дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на 

першочергове зарахування медичних і педагогічних ВНЗ, (уклали угоду про 

відпрацювання не менше 3р. у сільській місцевості) та 1,00 в інших випадках.



(оригінал або завірена копія)

 Атестат про ПЗСО та додаток до нього

 сертифікат ЗНО за 2016 рік АБО 2017 рік (для вступників на основі ПЗСО);

 документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт, свідоцтво про 

народження);

 картка фізичної особи-платника податків (Ідентифікаційний номер);

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 медична довідка форми 086-О – для проходження творчого конкурсу на 

спеціальність «Фізична культура і спорт» ;

 приписне свідоцтво або військовий квиток (для юнаків);

 копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою, зарахування поза конкурсом, складання ЗНО в університеті) (за 

наявності).



1)                    http://vk.com/chdu_pruyom

2) https://www.facebook.com/groups/303717809838845/

3)                      chdupruyom@gmail.com

4)                        https://chmnu.edu.ua (вкладка «Абітурієнту»)

5)                      (0512) 24-41-89


