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l. Загальна частина
1.1. [1риймальна комiсiя КиТвського нацiонаlьного унiверситету iMeHi 'I-apaca

Шевченка (далi - Приймальна комiсiя) * робочий оргаt{, що у.гворюсться вiдповiдно до
частини гlершоi статгi 38 Закону УкраТни uПро виtцу освi,гу> (далi - Закон) для органiзацiТ
прийому вступникiв.

TepMiH повноважень Приймальноi KoMicii становить один календарний piK.
Прийма,чьна комiсiя здiйснюс свою дiяльнiсть на засадах демократичностi,

прозоростi та вiдкритостi вiдповiдно до законодавства Укратни, Умов прийому на
навчання Для здобуття виrцоi освiти (далi Умови прийому), затверд}кених
Мiнiс'герс'гвом освiти i науки УкраТни, Правил прийому до КиТвського нацiонального
унiверсите"гу iMeHi Тараса Шевченка (далi - Правила прийому), Статуту КиТвського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка та Положення про Приймальну
КОМiСiЮ Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка (далi
Положення).

ПОлОження Затверджу€ться Вченою радою КиТвського нацiонального унiверситету
iMeHi 1'араса Шевченка (далi - Унiверситет) вiлllовiдно до частини третьоТ cTarTi 38
Закону.

1.2. Склад [lриймальноТ KoMiciT затверлжу€,гься наказом рек,гора Унiверси,ге,r,ч.
який с головоlо [IриймшьноТ KoMiciT.

['олова [Iриймаrrьнот koMiciT несе персональну вiлповiдzutьrtiсть за tsиконання
покJIадених на ПриймiL.Iьну комiсiю завдань iздiйснення нею своiх функчiй.

.Цо ск,тlаду I1рийма,rьноТ KoMiciT входять:

. заступник (застуllники) голови [IриймальнсlТ KoMiciT;
о вi:lllовiдzutьний секретар [Iрийма;tьноТ KoMicij';



"r"*;"Ilовноважена 
особа ПриймальноТ KoMicii з питань прийняття та розгляду

о заступники вiдповiдального секретар я Приймальноi koMicil;о члени I Iриймальнот koMicii (декани факультетiв/директори навчально-науковихiнст,итутiвz'iнститутiв, керiвники структурних пiлроздiлiв та iH.);, представники органiв студентського самоврядування (вiдповiдно до пiдпунктушостого частини п'ятоi cTaTTi 40 Закону) та профспiппоr"" op.uni.auiи.
Перrrrим заступником голови ПриЙмальноТ KoMiciT гlризначаеться перший проректорУнiверсиl,ету; застуIIником голови з питань щодо прийому встуIlникiв на ocBiTHi ступенiбакалавра/магiстра проректор з науково-п.дu.Ь.iчноi роОоr"^'iБ"Jrтr"''Й"r"l,заступником у питаннях щодо вступу в аспiрантуру (ад'юнктуру) - проректор з науково).роботи.
вiдповiдальний секретар Приймальнот koMiciT та його заступники призначаIотьс'наказом ректора Унiверситету з числа провiдних науково-педагогiчних (педагогiчних)працiвникiв.
Наказ про затвердження складу Приймальноi KoMiciT вида€ться ректоромУнiверсит,е.гу до початку к€lJIендарного року.
l,3, !ля виконання покладених на Прийма"rьну комiсiю завдань i здiйснення HeIoвизначених функuiй вiдповiдно до наказу ректора Унiверситету утворюються r.akiпiдроздiли l IриймальноТ KoMiciT:
. преlIметнi екзаменацiйнi KoMiciT;. KoMicii для проведення спiвбесiд;. фаховi атестацiйнi KoMiciT:. предметнi KoMiciT;
. апеляцiйнi KoMiciT;
, вiдбiрковi KoMiciT факультетiв/навчально-наукових iнститутiв/iнститутiв;. шифрувzuIьна комiсiя:
. KoMiciT для розгляду мотивацiйних листiв.
.Цопускасться вклЮчати до скJIадУ цих комiсiй науково-педагоГiчних (педагогiчних)

працiвникiв iнших закладiв вищот освiти.
ПредметНi екзаменацiйнi KoMicii' та KoMicii для проведення спiвбесiд

у,гворюються у випадках. передбачених Правилами прийому, длf, IIроведення вс.гупнихвипробувань при вступi на навчання за ступенем бакалавра (йагiстра ,.o"uno.o
спрямування) на ocHoBi повноТ загальноТ середньоТ освiтЙ; освiтньо-професiйним
ступенем фахового молодшого бакалавра на ocHoBi базовоi (повноТ) загальноi середньоТ
освiти. !опускасться включати до складу цих комiсiй прачiвникiв iнших закладiв вищоТ
освiти, науково-дослiдних установ.

KoMicii для ро3ГлЯДУ мотивацiйних листiв утворюються в навчально-наукоl]их
iнститутах/iгlститутахlнафакультетах у випадках, передбачених Правилами прийому, дrlяпроведення оцiнки мотивацiйних листiв вступника при вступi на навчання за ступенем
бакалавра (магiстра медичного спрямування) на ocHoBi повнот загальнот середньот освir.и:освiтньо-професiйним ступенем фахового молодшого бакалавра на ocHoBi базовоl.
(повноТ) загальноТ середньоТ освiтИ та прИ вступi на навчання на ocHoBi ранiше здобутого
ступеня (освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня). Склад koMicii формуеться з числа науково-
педагогiчних (педагогiчних) працiвникiв з науковим ступенем. flопускасться вклIочати л.,склад}' цих к<rмiсiй працiвникiв iнших закладiв Вищот освiти, nuynouo- дослiдних ус1анов.Фаховi атестацi й Hi ком icii утворюються дJIя llроведен ня вступних випробувань t Iривступi на навчання на ocHoBi ранiше здобутого ступеня (освiтньо-квалiфiкацlиного рiвня)вiдповiдно до Правил прийому. !опуска€ться включати до складу цих комiсiй науково-



педагогiчI{их (педагогiчних) ПРаЦiвникiв iнших закладiв виtцоТ освiти. Порядок роботифахових агестацiйних комiсiй визначасться окремим положенням, яке затверджу€ ректорУнiверсите.гу.
ПрелметНi KoMicii утворIоютьсЯ длЯ проведенНя вступниХ випробувань доаспiрантуРИ (ад'юнктури). !о складу предметних комiсiй u-r.ru,orься доктори фiлософiiта докторI,1 наук, якi здiйснюють HaykoBi дослiдхtення за вiдповiдною спецiальнiстю .га

вiдгlовiдакlтЬ за виконаннЯ вiдповiдноi освiтньо-НауковоI програми. До складупредметних комiсiй можуть бути призначенi також прелставники iнших закладiв Вищоj.освiтИ (науковиХ установ), з якимИ укладено договори про ведення спiльноТ науковоiдiяльносТi таlабо спiльного керiвниrlтва дослiдlкеннями аспiрантiв (ад'юнктiв), -гаlабсl
спiльного виконання ocBiTtlbo-HayкoBoi програми, або якщо здiйснюсться пiлго.l,овItалокr,орiв фiлософiт за освiтньо-науковою програмою, узгодженою Mirk Унiверситетом iнауковою установою, До складу предметноТ KoMiciT з iноземноТ мови можуть включатисятакож особи, якi не мають наукового ступеня i вченого звання, але вiльно володiю'.ьвiдповiдною iноземною мовою i за рiшенням вченот ради можуть квалiфiковано оцiнитиpiBeHb знання вiдповiдноТ мови вOтупником.

Апеляlцiйн.i 
.KoMiciI утворюються длЯ розгляду апеляцiй вступникiв. Головоltlапеляцiйноi koMiciT призначаеться проректор Уiliверситету, який не е членом преllме.tllихабо фахових атестацiйних комiсiй. При прйиомi на навчання на ocHoBi базовот i повноr'загалIьноТ середньоТ освiти склад апеляцiйноТ KoMicii формусться з чисJtа провiдгtихнауково-пе,цагогiчних (педагогiчних) працiвникiв vнiвьръитету та вчителiв сисl.емизагальнот середньоi освiти регiону, якi не с членами Предметнот екзаменацiйноi koMiciT.KoMiciT для проведення спiвбесiд, шифрувальноТ KoMicii, KoMicii з розгляду мотивацiйнихлистiв Унiверситету.

при прийомi на навчання на ocHoBi ступеня бакалавра, освiтньо-квалiфiкацiйних
piBHiB квалiфiкованого робiтника, молодшого спецiалiста, освiтньо-професiйного ступенri
фахового молодшого бака,тавра, освiтнього ступеня молодшого бака,тавра, спецiалiст.асклад апеляцiйнот koMiciT формуеться з числа провiдних науково-педагогiчних
(педагогiчних) прашiвникiв закладiв вищоi освiти i наукових установ УкраТни.

I-IорядоК роботИ апеляцiйНоТ KoMiciT визначастьсЯ ПоложенняМ про апе"цяrtiйну,комiсiю Китвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, яке за'верджу.
ректор Унiверситету.

вiдбiрковi koMiciT утворюються на факультетах/в навчально-наукових
iнститутах/iнститут?х для профорiентацiйноТ роботи. прийому документiв, оформJlеннrI
особових справ вступникiв, а також для виконання iнших функчiti, покладених на нихПриймальнсlЮ комiсiею, пов'язаних з прийомом вступникiв. У територiально
вiдокремлених структурних пiдроздiлах Унiверситету мо}куть утворюватися одна абокiлька вiдбiркових комiсiй. У разi п_отреби *orr,yi, утворюватися виiънi вiдбiрковi koMiciТ.
порядок роботи яких встановлюе Приймальна комiсiя.

/{о складу вiдбiркових комiсiй входять: голова - керiвник факуllьтету/навчаIьно_наукового iнституту/iнституту, вiдповiдальний ..np.rup вiдбiрковот KoMiciT, членивiдбiрковот koMiciT з числа науково-педагогiчних (пелагогiчних) працiвниltiв танавчаJIьно-допомiжного (адмiнiстративного) персон.1,1У структурних пiдроздiлiв(фаКУ"ЧЬТеТiВ/НаВЧаЛЬНО-Наукових iнститутiв/iнстиryтiв) yniu.p."r.ry, кiлькiс,гь якихвизначасться вiдповiдно до потреб вiдбiрковоi koMicii
шифру,вальна комiсiя утворю€ться для проведення гlроцедуришифрування,/дешифрування письмових екзаменацiйних poo'l, вступникiв гtiд часпроведення фахових вступних випробувань при вступi на навчання для злобутт.я

освiтньоГо ступенЯ п,lагiстра та бакалавра на ocHoBi ранiше здобутого ступеня (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного рiвня) та вступних iспитiв при вступi на навчання Для здобуггя



освi,гньоГо рiвнЯ бакапавра на ocHoBi повноi загальноТ серелньоТ освiти вiдповiдно доIIравил прийому.
скла,ц шифрувальноi koMicii формусться з числа науково-педагогiчних(педагогiчних) працiвникiв та навчilльно-допомiжного (uдri"l.rративного) персоналуструктурних пiдроздiлiв (факультетiв/навчально-наукових iнститутiв/iнститутiв), якi не r:членамИ ПредметНих екзаменацiйниХ KoMiciI, комiсiЙ on, проu.оЁппп .пi"бесiд, фаховихатестацiйних комiсiй, вiлбiркових комiсiй, апеляцiйноi koMiciT та koMiciI для розглядчмотивацiйних листiв Унiверситету. Головою шифрувальноi koMiciT призначастьсrlзаступник вiдповiдального секретаря Приймальноr koMicii.
Поряztок роботи шифрувальноТ KoMiciI визнача€ться окремим положенням, якезатверджу€] ректор YHi верситету,
Наказ про затвердження складу предметних екзаменацiйних, фахових атестацiйних,апеляцiйноi, вiдбiркових, комiсiй для^розгляду мотивацiйних п".ъiu та шифрувальнихкомiсiй видасться ректором Унiверситету не пiзнiше 0l березня.
[Jаказ про затверлження складу ПРеДметних комiсiй, розкладу проведення вступнихiспитiв ло аспiрантури (ал'юнктури), iатвердження складу апеляцiйних та призначе}rнявiдповiдальних осiб за прийом лопуr.пriв, оформлення особових справ вступникiв доacпipaHTyplt (ад'юнктури) та внесення даних ло С!БО, вида€ться проректором з науковоТроботИ УнiверсиТету не пiзнiше нiж за три мiсяЦilо no"urny прийому локументiв.Списо.к працiвникiв, якi допускаються до роботи для забезпечення дiяльностiIIриймальнrэТ KoMiciT та iT пiдроздiлiu, ,u.".pon yurr., наказом ректора з числа науково-педагогiчних (педагогiчних) працiвникlв i навчально-допомiiкного (адмiнiстративного)

персонtIJIу YHi верситету.
Склад ПриймальноТ KoMiciT та lT пiдроздiлiв, за виняткоМ осiб, якi входятЬ до нихзгiдно з посадовими обов'язками, щороку поновлюсться не менш як на третину.!о складу Приймальноi koMiciI, предметних екзаменацiйних, предметних комiсiй.вiдбiрковиХ i фахових атестацiйних, комiсiй для розгляду мотивацiйних листiв,шифрувальнот та апеляцiйноi комiсiй не дозволясться вводити осiб, дiти яких вс.гупают},

:to Унiверситету у поточному роцi.
II. OcHoBHi завдання та обов'язки ПриймальноТ KoMicii
2,1, ВiДПОВiДНО ДО УМОВ ПРИйОМУ, CTiTyTy КиТвського нацiонального унiверситетуiMeHi Тараса Шевченка, наявнот ЛiцензiI (сьрiифiкатiв про акредитацiю) ПриймальLttlкомiсiя розробляс ГIравила прийому, якi затверо*уч Вчена Рада Унiверситету вiдповiдно

до частини п'ятоi cTaTTi 44 Закону.
2.2, ПриймiLтьна комiсiя :, забезпечус iнформуванFUI всryпникiв, ixHix батькiв та

вступу ло YHiBepcI4TeTy;
Iромадськiсть з ycix питань

. Пода€: До Сдинот державнот елекгронноi бази з питань
отриманi вiд вступникiв вiдомостi про них, вносить змiни до
Сдинiй базi:

освiти (далi - Сдина база)
cTaryciB заJIв вступникiв в

та вибору
пiдготовtси

. коОрдину€ дiяльнiсть ycix стру}flурних пiдроздiлiв Унiверситеry щодо пiдготовки тапроведення конкурсного вiдбору;, органiзовус i проводить консультацiI з пи,l,ань вступу на навчання
спецiальностi, що найбiльш вiдповiдас здiбностям, нахилам i рiвнювступникiв;

. здiйснюс контроль за роботою ycix пiдроздiлiв ПриймальноТ KoMicii, розглядас iзатверджус Тх рiшення;
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, органiзовус та кон'ролюс дiяльнiсть технiчних, iнформацiйних i побутових службЩодо створення умов для проведення вступноТ кампанiТ;. забезпечу€ оприJIюдненнЯ на вебсаЙтi УнiвеРситетУ цьогО По"ltоя<ення, Прави_llприйомУ та iншиХ документiв, якi передбачепi-.uпопооавством;о приймас рiшення про зарахування вступникiв за формами навчання i джереламифiнансування.
2,з, Засiдання Приймальноi KoMicii вважа€ться правомочним, ЯКщо на ньомvприсутнi не менше двох третин вiд загальпо.о .*uлу ГIриймальноi KoMiciT.рiшення ГIриймальноi koMicii приймаються простою бiльшiстю голосiв та своечасноДоводяться до вiдома вступникiв.
Рiшення ПриймальноТ KoMiciT оформлюються протоколами, якi пiдписус голова iв iдповiдал ьний секретар Приймал ьноI koMi с iT.

III. Органiзацiя роботи Приймальноii (вiдбiрковоi) KoMiciT3,1, Пiд час ресстрацiТ,u"Ъ ,.rупникiв з використанням автоматизованих системоблiку, сторiнки журн€шу ресстралif ро.лру*оuуоrо.", нумеруються, пiдшиваються вжурналi та вiзуються пiдписом вiдповiдuпiп",, секретарем вiдбiрковот koMicii. ГIiслязакiнчення прийому документiв журнал ресстрацiт заяв вступникiв вiзуеться пiдписомвiдповiдального секретаря (заступника) tiриимальнот koMicii'Ta скрiплюсться печаткоюПриймальноi KoMiciT. У журналi peccTpauir заяв u.rynn*i; ;; 
^;;йаються 

виIIравJIеннrl,закреслення та пропуски рядкiв. У разi наявностi таких, зазначасться вiдповiдна примiтка"яка вiзусться вiдповiдальним секретарем (його застуtIником) i скрiплюсться печаткок)Ун i верс итету або I1риймальноi (вiдбiрiоuоi; noпl i.iT.
вступнику, у випадку подання документiв у паперовому виглядi, видасться розпискапро прийняття його документiв за пiдписом вiдпоuiдйьног;..й";ря (його заступника)вiдбiрковот koMiciT, скрiплена печаткою Приймальноi koMiciT Унiверситету.
вiдмова у ресстрацiт заяви вступника не допускасться, kpiM випалкiв вiдсуl,носr.iдокументiв. передбачених Правилами прийомУ для реестрацiТ вступника.
З.2, Приймtшьна комiсiя ухв€UIюс pirл.nno-npo допуск всryпника ло участi у KoHKypci.якщо ним виконанi вимоги Правил прийому, i повiдомляс про це вступника у встановленiй

формi.
3,3, фlя проведенFuI всryпних випробувань Унiверситетом формуються екзаменацiйнiгрупи в порядку ресстрацiТдокументiв; вiдповiДНО д9 груп форму.rо." вiдомостi спiвбесiди"всryпного випробування i одержання-повернення письмовоТ роботи.КiлькiстЬ всryпникiв в екзаменацiйниХ групаХ не повинна перевищувати З0 (трилцяти)

осiб.
3,4, Розклад вступних випробувань, що проводяться Унiверситетом, затверджустьсяголовою ПриймальноТ KoMicii i оприлюднюс,гься шляхом розмiщення на вебсайт.iунiверситету та iнформацiйному .r.пдi Приймальнот (вiдбiрковоi) koMiciT не пiзнiше нiжза три Лнi д9 початку прийому заяв i документiв для вступу на навчання за вiдповiдними

ступеня ми, освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями та формами здобуття освiти.
3.5, КопiТ докуменТiв, фотокартки, екзаменацiйнi роботи, якi не забрали не зарахованi

всryпники" зберiгаються впродовж l (одного) року, пiсля чого знищуються за актом.
IV. Органiзацiя та проведення вступних випробувань
4, l, Голови предметних екзаменацiйних, фахових атестацiйних комiсiй, предметнихкомiсiй, якi вiдповиають за проведення вступних випробувань, щороку складаю.гьнеобхiднi екзаменацiйнi матерiали:
о програми вступних випробувань.. екзаменацiйнi бiлети.
. TecToBi завдання.



о критерii'оцiнювання вiдповiдi вступника.
цiдокументи подаються на затвердкення головi Приймаrrьноi koMiciT не пiзнiше Hi>ttза три мiсяцi до початку прийому документiв.
Форма вступних випробуванi в Унiверситетi i порядок ik проведеннязатверджуються кожного року у Правилах прийому. Для здобуrr, ,rупеня бакалавра(магiстра медичного спрямування), освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшогобакалавра на ocHoBi повноi загальноi серелньоТ освiти in" вiдповiдних категорiйвступникiв вступнi випробування проводяться згiдно з програмами зовнiшньогrlнезалежного оцiнювання вiдповiдного pony.
затвердженi екзаменацiинi 

.матфiали тиражуються в необхiднiй кiлькостi .газберiгаються як документи сувороТ звiтностi.
{ля здобуття освiтньо-наукового ступеня доктора фiлософiт вступнi випробуваннязi спецiа,rьностi проводяться за програмою, яка вiдповiдас стандарту вищоi освi.гимагiстра з вiдповiдноi спецiальностi.'вФппi u"п|обування з iноземноi мови складаrоl.ьсяза програмою, яка вiдповiдас рiвню В2 Загальноевропейських рекомендацiй з мовноl.освiти.
4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокiйна i доброзичливаатмосфеРа, а встуПникаМ надана можливiсr, auйоariйно, найбiльш повно виявитирiвеньсвоТх знань та yMiHb.
CTopoHHi особи без дозволу голови IIрийма,тьноТ KoMiciT до примiщень, в якихпроводяться вступнi випробування, не допускаються.
4,3, Спiвбесiда.з.кожного Предмета проводитьOя з кожним вступником не менше нiясдвома членами koMiciT, яких призначае голова предметнот koMicii' згiдно з розкладом улень iспиту.
пiд час спiвбесiди члени вiдповiдноI koMiciT вiдмiчають правильнiсть вiдповiдей варкушi спiвбесiди, який пiсля закiнчення спiвбесiди пiлписус вступник i членивiдповiдноi KoMicii.
Iнформаuiя про результати спiвбесiди оголошу€ться вступникУ В день iT проведення.4.4. Вступнi iспити у письмовiй формi, що проводить Унiверситет у випадках.передбачених Правилами прийому, приймають не менше нiж два члени вiдповiдноiKoMicii в кожнiй аулиторiТ.
4,5, Бланки аркушiв спiвбесiди, письмовоТ вiдповiдi, а також титульнi аркушi зiштампом ПриймальноТ (вiдбiрковоТ) KoMiciT зберiгаються у вiдповiдалiпо.о .Ёпр.rор,ПриймальноТ (вiдбiрковоТ) KoMiciT (керiвника ,йпо.iдного пiлроздiлУ), який видас t.xголовi екзаменацiйнот koMicii в необхiднiй кiлькостi безпосередньо перед початком

екзамену.
Бланки письмових робiт роздаються кожному вступнику в аудиторiТ, де проводитьсявступне письмове випробування, Про що вступник ставить свiй особистий пiдпис Увiломостi одержанНя-повернення письМовоТ робОти. Письмовi екзаменацiйнi роботи (уl-ому числi черне,гки) виконуються на аркушах зi штампом Приймальнот (вiдбiрковот)

KoMiciT, На аркушах не допускаються буль-якi yMoBHi no.nu,rn", якi розкриваю.гьавторство роботи. Вступник зазначас свос прiзвище тiльки у визначених для цього мiсцях.
ЗавданнЯ вступних iспитiв, проведених з використанням комп'ютерноТ технiки.

разом з вiдповiдями на них, роздруковуються на паперових носiях i пiлписуються
вступником.

4,6, !ля проведення письмових вступних випробувань встановлюються TaKi нормичасу (в астрономiчних годинах, не бiльше):
4.6.1. з мови та лiтератури:. твiр-4години;. переказ -2години.,



. диктант- l година;
4.6.2. з iнших предметiв -2-З години:
4.6.з. тестування - не бiльше нiяt передбачено у пояснювальних записках до тестirз.4,7, Пiд час проведення вступних випробувань забороня€ться користуватисьелектронними приладами, пiдручниками, навчальними посiбниками та i"rru,матерiалами, якщо це не передбачено рiшенням Приймальноi koMiciI. У разi використаннявступникопл пiд час вступного випробування cTopoHHix джерел iнформаuiТ (у тому числiпiдказки) BiH вiдстороНЮе'гЬся вiл-Участi у випрЬбуuu"п"", про що складасться акт, Ilaекзаменацiйнiй роботi такого вступника член вiдповiдноi koMiciT вказу€ причинувiлсторонення та.час, При перевiрrri т,ака робота лешифрусться i за нет виставля.l.ьсяоцiнка менша мiнiмальнот кiлькостi балiв, визначенот Приймальною koMicicttl .га

Правилами прийомУ, для допуску до участi в KoHкypci або зарЬхування на навчання IIозаконкурсом, незвarкаючи на обсяг i змiст написаного.4,8, Пiсля закiнчення виконання завдань вступного випробування вступник, зда€письмову роботу разом iз завданням' Про що розпису€ться У вiдомостi bo.p*unnr-IIовернення письмовоТ роботи. а члени екзаменацiйноТ KoMicif зобов'язанi перевiритиправильнiсть оформлення титульного аркушIа письмовоi роботи.4,9, Вступники, якi не з'явились на вступне випробування без поважних причин узазначений за розкладом час, до участi У Подальших випробуваннях i koHkypci недопускаються, За наявностi поважних причин, пiдтвердя(ених документiL,Iьно, вступникиможуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань a доruuпу[Iрийма"чьноТ KoMiciT в межах встановлених TepMiHiB i розкладу проведення вступнихвипробувань.
особи, якi не встигли виконати екзаменацiйнi завдання у повному обсязi за час.вiдведений для письмового випробування (тестування), здають Тх незакiнченими.ПiслЯ закiнченнЯ iспитУ голова ПредметноТ (екзаменацiйноТ або фаховоi.атестацiйнот) koMiciT передас Bci екзаменацiйнi роботи вiдповiдальному секретарltlвiлбiрковот koMiciT, який зi свого боку передас Тх представникам шифрувальноi koMiciT.якi дiють на пiдставi Положення про шифрувальну комiсiю Китвського нацiонального

унiверситету iMeHi Тараса Шевченка.
4. l0. Перевiрка письмових робiт (тестових завдань) проводиться тiльки упримiщеннi Унiверситету членами вiдповiднот koMicii lliсля процедури шифрування iповинна бути закiнчена не пiзнiше наступного робочого дня Прйимальнот koMiciT.в окремих випадках (робота не шифруu-u.r, вступниковi були зробленi зауваженняпiл час випробування тощо) вiдповiд*i"йи ..np.rup ПриймальноТ (вiдбiрковоТ) KoMicii.голова Предметнот екзаменацiйнот або фаховоi атестацiйнот koMicii .unyuubrb дляперевiрки роботи двох членiв вiдповiднот koMiciT.
4,1 l, Голова предметноi екзаменацiйнот або фаховот атестацiйноi koMicii здiйснrоскерiвницТво i контРоль за роботоЮ членiВ вiлповiдноТ KoMicii. BiH додатково перевiряс,письмовi роботи:. якi оцiнюються за 200-бальною шкалою i

вiдповiдних комiсiй менше як l0l iбiльше за 175 ба,тiв:
оцiненi членами

. якi оцiнюються за l00-бальною шкалою i оцiненi членамивiдповiдних комiсiй менше як 60 i бiльше за 90 балiв;. якi оцiнюються за 12-бальною шкалою i оцiненi членамивiдповiдних комiсiй менше як 4 i бiльше за l0 балiв.. якi оцiнюються за двобальною шкалою
вiдповiдних комiсiй (не склав)).

- <склав/не склав)> i оцiненi членами

Iншi шкали оцiнювання та кiлькiсть балiв (у разi iх використання), виставленi за
роботу вступника, зазначаються у Положеннi; за"умоuи отримання вищих балiв голова



вiдповiдноi koMiciT додатково перевiряс гlисьмовi роботи. Г'олова вiдповiдноi koMicii.додатково перевiряе. письмовi роботи, оцiненi кiлькiстю балiв меншими за визначенуприймальною комiсiсю та Правилами прийому кiлькiсть балiв, необхiдних для допускуло участi в koНkypci або зарахування на навчання за квотами, також голова вiдповiдноiKoMicil' додатково перевiряс 5% iнших робiт i засвiдчус своТм пiдписом правильнiсr.ьвиставленоТ оцiнки.
випадки зазначеноi змiни оцiнок, виставлених на письмовiй роботi та у вiдомостяхчленами предметнот екзаменацiйнот або фаховот атестацiйнот nori.iT 1.u р.rуriота.гамидодатковоi перевiрки головою вiдповiдноТ KoMiciT або за висновками апеляцiйноi KoMicii).засвiдчуlоться пiдписом гоJIови вiдrrовiднот koMicii, письмовим поясненням члена koMicii.та затверджуються pi шен ня м Прий мальноТ ком iciT.
4,12, Перевiренi письмовi роботи, а також заповненi екзаменацiйнi вiдомостi зшифрами та пiдписами членiв вiдповiдноi KoMicii n.p.ourrr." 1..,ловою предме.гно)'екзаменаЦiйноТ KoMiciT або фаховоТ атестацiйноТ KoMiciT шифрува,rьнiй KoMiciT. якапроволить лешифрування робiт. Гfiсля лешифрування письмовi роботи передаютьсягсlловi предметноi екзаменацiйнот koMicii абБ 

'фаховот 
атестацiйнот koMiciT. члениПРеДМеТНОТ еКЗаМеНаЦiЙНОТ KoMicii або фаховоТ атестацiйноТ KoMiciT заповнюють вiдомостiвступних випробувань.

4,13. Перескладання вступних випробувань не дозволясться. Вступники. знанняяких були оцiненi балами нижчими за визначенi IIриймаJIьною комiсiсю та Правиламиприйому кiлькiсть балiв, необхiдних для допуску до участi в ko'kypci або зарахування нанавчаннЯ за квотами, до пода"Iьшого складання вступних випробувань та учасr.i вKoHKypci не допускаються.
4,|4, Порядок Подання i розглялу апеляцiт вступника щодо екзаменацiйнот оцiнки(кiлькостi балiв), отриманот на вступному випробуваннi в Унiверситетi, здiйснюсться

вiдповiдно до Положення про апеляuiйну комiсiЙ КиТвського нацiонального унiверси.l.е'уiMeHi Тараса Шевченка.

V. Зарахування вступникiв
5,1, Списtlк рекомендованих До зарахування вступникiв оприлк)днюсl.ься

приймальною комiсiею згiдно iз загальною кiлькiстю набранr* б-iu кожним вступником
у строки, визначенi Правилами прийому. У списку зазначаються лiдстави для надання
рекомендацiй щодо зарахування за формами фiнансування навчання.

особи, якi в установлений Правилами прийомУ TepMiH не подали до ПриймальноТ(вiдбiрковоТ) KoMiciT оригiнали необхiдних документiв, передбачених hpuu"nurn
прийому, втрачають право для зарахування на навчання за рахунок коштiв дaрп,uu"оrпбюджету. а такоЖ на навчаНня за рахунок цiльових пiлы,ових o.p*uu"rx кредитiв.

сертифiкати зовнiшнього незilJIежного оцiнювання таlабо довiдка/екзаменацiйний
лист (лля вступникiв, якi складали вступнi випробування) з результатами вступних
випробувань, письмовi екзаменацiйнi роботи, Ъркушi спiвбесiд Тощо вступникiв,
зарахованих до Унiверситету, зберiгаються в ikHix особових справах упродовж усьогостроку навчання.

flля зарахування на навчання за рахунок коштiв фiзичних таlабо Юридичних осiбвступник разом iз заявою про вступ на навчання мас право подати ло Прийма-ltьнсll'
(вiлбiрковот) koMiciT копiт сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання, документапрО здобутиЙ ступiнЬ вищоТ освiти, освiтнiй (освiтньо-квалiфiкачiйний) piBeHb
державного зразка Та додатка до нього, завiренi в установленому порядку, за умовиодночасного навчання у цьому або iншому закладi Вищот освiти за iншою o.ulrnou-
професiйною (освiтньо-науковою) програмою пiдготовки i формою здобуття освiти.
зазначенi копiт документiв зберiгаються в Унiверситеr,i проr".й y.ou.o строку навчання
разоМ з оригiналом довiдки закладу Вищоi освiти, у якому зберiгаються'оригiнали



о уповноважена особа Приймальноi KoMic...
еjIектронних заяв; 

lrrrrvlelDПL'l KUMlCll З ПИТаНЬ ПРИйняття та розгляду
о заступники вiдповiдального секретаря Приймальноi koMicii;о члени Приймальноi KoMicii (деканr Рафльтеriв/директор" пuu.r-ьно-науковихiнститутiВ/iнститутiв, керiвнИки струкТурних пiдроздiлiв та iH.);. представники органiв студентського самоврядування (вiдповiдно до пiдпугrк,гушостого частини п'ятоi cTaTTi 40 Закону) та профспiппоr"* ор.uпiuшiи.першим заступником голови Приймальпот nori.ii призначu.rr." перший прорек'орУнiверситету; заступником голови з питань Щодо при.йому вступникiв на ocBiTHi ступенiбакалавра/магiстра проректоР з науково-п.дu.Ь.iчноi роОоr" 1навчальна робота);

;iH;:"-oM 
У ПИТаННЯХ ЩОДО ВСТУПУ В аСПiРаНТУРУ (ад'юнкiуру) - npop.*rop з HayKoBoi,

в iдповiдал ьний секретар
наказом ректора Унiверситету
працiвникiв.

Приймальноi KoMiciT та його заступники призначаються
з числа провiдних науково-педагЬгiчних 1пелагогiчних)

Наказ про затвердя(ення складу Приймальноi KoMiciT видасться ректоромУнiверситету до початку календарного року.
1,3. !ля виконання покладених на Прийма"тьну комiсiю завдань iздiйснення неювизначених функцiй вiдповiдно до наказу ректора Унiверсите.r,у утворюються Takiпiдроздiли Приймальнот koMicii:. предметнi екзаменацiйнi KoMiciT;. KoMiciT для проведення спiвбесiд;. фаховi атестацiйнi KoMiciT:. предметнi KoMiciT;
. апеляцiйнi KoMicii;
, вiдбiрковi KoMiciT факультетiв/навчально-наукових iнститутiв/iнститутiв;. шифрувiLчьна комiсiя:. KoMicii для розгляду мотивацiйних листiв.
!опускасться вклЮчати до скJIадУ цих комiсiй науково-педагогiчних (педагогiчних)працiвникiв iнших закладiв вищот освiти.
Предметнi екзаменацiйнi KoMicii та KoMiciT для проведення спiвбесiд

утворюються у випадках, перелбачених Правилами прийому, on" ,,ро"aдення вступнихвипробувань при вступi на навчання за ступенем бакалавра (магiстра медичногоспрямування) на ocHoBi повноТ загальноi середньоТ освiти; освiтньо-професiйним
ступенеМ фаховогО молодшоГо бакалавра на ocHoBi базовоТ 1nounoi1 загальноТ середньоТосвiти. fiопускасться включати до складу цих комiсiй працiвникiв iнших закладiв Вищоiосвiти, науково-дослiдних установ,

KoMicii для розглЯДу мотивацiйних листiв утворюються в навчально-науковихiнститутах/iнститутах/на факультетах у випадках, передбачених Правилами прийому, дляпроведення оцiнки мотивацiйних листiв вступника при вступi на навчання за ступенембакалавра (магiстра медичного спрямування) на ocHoBi по"пьтзага,rьноi середньоi освiти:освiтньо-професiйним ступенем фахового молодшого бакалавра на ocHoBi базовоi(повноi) загальноi середньоТ освiти та при вступi на навчання на ocHoBi ранiше здобутогоступеня (освiтньо-ква,riфiкацiйного рiвня). Склад KoMiciI формусться з числа науково-педагогiчних (пецагогiчних) працiвникiв з науковим ступенем. !опускасться включати лоскладу цих комiсiй працiвникiв iнших закладiв вищот освiти, nuynobo- дослiдних установ.Фаховi атестацiйнi комiсiТутворююТься для проведення вступних випробувань гlривступi на навчаНня на ocHoBi ранiше здобутого ступеня (освiтньо-Йвалiфiкацlи"Ь.о рiвня)вiдповiдно до Правил прийому. ffопускасться включати до складу цих комiсiй науково-



;:хНЖ"#:.rlн;l;т'-"#]#ацiвникiв iнших закладiв виutот освiти. порядок роботи
УНiверситarr. 

**"''Zl^ КUМt('IИ ВИЗНаЧаСТЬСЯ ОКРеМИМ ПОЛОЖеННЯМ, ЯКе Затверджу€ ректор
ПредметНi KoMiciT утворюютьсЯ для проВеленнЯ вступниХ випробувань доаспiрантуРи (ад'юнктури), flo складу предметних комiсiй uппr.,uоrься доктори фiлософii.та доктори наук, якi здiйснюють HaykoBi Дослiдження за вiдповiдною спецiальнiстю тавiДгrовiДають За ВикоНання вiдповiдноi" о."'irпrо-пuу*оii.-програми. до складуПредметних комiсiЙ можуть бути призначенi також представники iнших закладiв вищоТосвiти (наукових установ), , "*"" укладено договори про ведення спiльноТ науковоIдiяльностi таlабо спiльного керiвницт"u оо.пiЬеннями аспiрантiв (ад'юнктiв), таlабоспiльного виконання ocBiTHbo-"uyno"oi програми. або якщо здiйснюсться пiдготовкалсlкт,орiв фiлософii за освiтttьо-науковою програмок), узгодженою мiж Унiверситетом i

'ауковою установою, !о складу предметноi KoMiciI з iноземноТ мов, можуть включатисятакоЖ особи, якi не маютЬ наукового ступеня i вченого звання, але вiльно володilотьвiдповiдною iноземною мовою i за рiшенням вченоi ради можуть квалiфiковано оцiнитиpiBeHb знання вiдповiдноI мови вступником.
Апеляцiйнi KoMicii УТВорЮЮТЬся лля розгляду аttеляцiй вступникiв, головоюаГIеЛЯЦiЙНОi KoMiciT ПРИЗНаЧа€ТЬся проректор Унiверситету, який не с членом предметнихабо фахових атестацiйних комiсiй. ilp" пр"иоri.-пu навчання на ocHoBi базовоi i повнотзага"rьноi середньот освiти склад апеляцiйноi koMiciT борrу.rься з числа провiднихнауково-Педагогiчних (педагогiчних) працiвникiв Vni.bpb"r.ry .,u вчителiв сис,гемизагальнот середньот освiти регiону, якi не е членами Предметнот екзаменацiйнот koMiciT.KoMiciT для проведення спiвбесiд, шифрувальноТ KoMicii, KoMicii з розгляду мотивацiйнихлистiв Унiверситету.
при прийомi на навчання на ocHoBi ступеня бакалавра, освiтньо-квалiфiкацiйнихpiBHiB квалiфiкованого робiтника, молодшого спецiалiста. осъiтньо-професiйного ступеняфахового мололшоt,о бакалавра. освiтнього ..упъп, молодшого бакалавра, спецiалiстаСКЛаД аПеЛЯЦiЙНОТ. KoMiciT фОРМУеТЬСЯ З числа провiдних науково-педагогiчних(педагогiЧних) працiвникiв закладiв вищоi освiти i наукових установ УкраТни,порядок роботи апеляцiйноi koMicii визначаеться Положенням про апеляцiйнукомiсiю Китвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, яке затвердх(ус

ректор Унiверситету.
вiдбiрковi koMicii утворюються на факуrrьтетах/в навчально-науковихiнститутах/iнститутах для профорiснтацiйнот рьбоr", прийому документiв, оформленняособових справ вступникiв, а також для виконання iнших функцiй, покладених на нихПриймальною комiсiсю, пов'язаних з прийомом вступникiв. У територiальновiдокремлених структурних пiдроздiлах Унiверситету мо}куть утворюватися одна абокiлька вiдбiркових комiсiй. У разiп-отреби nnо*уrо утворюватися виlънi вiдбiрковi koMiciT.порядок роботи яких встановлюе Приймальна комiсiя.
!о складУ вiдбiркових комiсiй u"од"r": голова - керiвник факуrIьтету/навчальнсr-наукового iнс,гитуту/iнституту, вiдповiдальний секретар вiдбiрковоi koMicii, членивiдбiрковот koMiciT з числа науково-педагогiчних (педагогiчних) лрацiвникiв танавчально-допомiжного (алмiнiстративного) персоналу структурних пiдроздiлiв(факультетiв/навчально-наукових iнститутiв/iнститутiв) Унiверситету, кiлькiсть якихвизнача€ться вiдповiдно до потреб вiдбiрковот koMicii.Шифрувальна комiсiя утворю€ться для IIроведенНя проЦедуришифрування/дешифрування письмових екзаменацiйних робiт вступникiв пiд часпроведення фахових вступних випробувань при вступi на навчання для здобутгяlосвiтнього ступеня магiстра та бакалавра на ocHoBi ранiше здобутого ступеня (ocBiTHbo-квалiфiкацiйного рiвня) ,га вступних iспитiв при вступi на навчання для здоб},тгя



освiтнього 
|,л:п" 

бакалавра на ocHoBi повноiПравил прийому. _ rrq vvпUl,l IIoBHol загальноi середньоi освiти вiдповiдно досклад шифрувальноi.
(ПеДаГОГiчп"r) працiuп"*ir' .1ТЖЩr"Н}Jj]"fi".] ,.ХiJrl 

науково-педагогiчних
СТРУКТУРНИХ ПiДРОЗДiЛiВ (факультетiв/навчалопо_пuупових 

iнсти::::l:"1"ОГО) . 

Персоналу

,T;,fi |,ХirХ."1ф'lЦШхlж:*ш#ж,_*lн#Ёl:i=Ё#ъ:ж,
ЩЦх'::hJi#:"*'нfi ж'; jl;э:::,,Ё;Ж;'х#r,Тlil:"Ж}н;

Порядок роб:т". ,п"Рру"ur,ьноl KoMiciT tзатверджу€ ректор Vпiu.рс"ЪЪ,.у. ]изначасться окремим лоложенням, яке

.".r##fi;'rha"-'J#:Hr;:i:Y ПРедметних екзаменацiйних, 
фахових атестацiйних,

КО М i С i й u"ouu."." ректор ом 
";ЦЬЁ#;.ryННl" НJЪ:ЖН;.' ""' ",u.o "6;;;;, """, Нака, пр9 затвердження складу Предметних комiсiи, ро.йuду проведення вс.упнихtспитlв ло аспiрантури (ад'юнктури), затверо*a"п" складу апеляцiйних та призначеннявiдповiда;Iьних.осiб'за 

"р"и", документiв, оформлення o.ooo",lX':::;;::r:::аСПiРаНТУРИ (аД'Юнпrур"j ,u 
"п...пня даних ло с!Бо, вида€ться 

JX СПРаВ всryпникiв до
РОбОТИ УНiВеРСитету не пiзнiше пlл .u ,f" Й;ri до початк, 

"о"#л?iЖт;}i 
науковоi

список працiвникiв, якi допускаються до роботи on' ,uо..печення дiяльностiПриймальноi KoMiciT та iТ'пiдп",'31]ф, ,;;;;;;-уеться наказом ректора з числа науково_;!ЁHi}Tfi,gЁ}T;:"-' ПРuЦi"П'Кiв i навчально-допомiжного (адмiнiстративного)

, Склад ПриймальноТ KoMicii'Ta iT пiдроздiлiв, за винятком осiб, якi входять до нихзгlдно з посадовими обовоязками, Щороку поновлюсться не менш як на третину.
., о u, #l,'#'1' i.#Н r ТЖ# ;iF'*?T= е кз ам е н а ц i й н и х, пр 9д м етн и х ко м i с i й.
ПrИфрувальноi та алеляцiйноi комiсiй n. oo*on;rf|; 

"J;;lЖ.i|Т::*iйНИх 
листiв,

ЛО УНiВеРСитету у поточному роцi. 
lt'U,o tstsОДИТИ ОСIб, ДiТИ ЯКИХ вступають

IL OcHoBHi завдання та обов'язки ПриймальноiiкомiсiТ
2' l' ВiДПО?iД'О ДО УМОВ nP."19'r, c.iiyry jc"Tu.uno.o -ruцiопuпьного 

унiверси.гетуiMeHi 1-араса LLlевченка, nu"""JT Лiцензiт i.Ёрi"оi-*iв про акредитацiю) приймаJ.Iьнакомiсiя розробляс Правила прийому, 
"ni 

.uru.po*yu Вчена радu iыu.р.итету вiдповiднодо частини п'ятоТ cTaTTi 44 Закону.
2,2. Прийм.шьна комiсiя:

u..,,* #T;,ffiiX$io""a'*I ВСТупникiв, ixHix батькiв та громадськiсть з ycix питань. органiзовус прийом заяв i документiв, приймас рiшення про допуск вступникiв доучастi в KoнKypci Gо участi у всryпних випробуваннях);

1*;*T"Ji' #fiffiЖ ;,TffiT?'j;'Ж:нff: :. Tl,u,, освiти (далi - сдина база)
Сдинiй базi; 

--Avl'rvvrl rrРv ГlИА' бНUСИТЬ ЗМlНИ ДО CTaryCiB Заяв всryпникiв в

' координуе дiяльнiсть ycix структурних пiдроздiлiв Унiверситеry щодо пiдготовки тапроведення конкурсного вiдбору;, органiзовус i проводить консультацir'з питань вступу на навчання та виборуспецiа,тьностi, Що найбiльш вiдповiдае здiбностям, нахилам i рiвню пiдготовкивстугtникiв;

,uru.ооfijJ:ffi::Н:ОЛЬ 
За РОбОТОЮ Ycix ПiДРОздiлiв Приймальноi KoMiciT, розглядас i



. органjзовуе та контролюе дiяльнiсть теtЦОДО С'ВОРеННЯ 
УМОВ on" фоr.дення u..rппо,}:;Н:},i:фОРМаЦiЙНИХ i ПОбУТОвих служб. забе:

прийому,. 

"fi7j^:1iЖ"{ТНi":l.iъ.'.ffii 

Y"iu'p'"TeTy цього полохtення, l1равиrl

ф,"rl.dЦJxае 
РiШеНН' nPo зарахуван"" u.rriХl,О,i;iЖЪ'#ми навчання i джерелами

"o".l;i; ;'i'fi+ii J: нжх?i #H::"ff :ff;;;.i#ffiтi]iх}' ;T*" 
на ньо му

^ "."Й'.Т:;Н Тi#ffiТБ1 
-"; ;;iЙЫ#;; простою б iл ьш i стю гол ос i в та свос ч ас н0

,,, 
" "|iffilТ;#:+Н;ffi"##:" :ffj#,нють 

ся прото кола м и, я Ki п iдписус гол ова i

III. Органiзацiя роботи Приймальноi (вiдбiрковоi) KoMicii3,1, Пiд час ресстрацii заяв вступникiв з використанням автоматизованих системi-';'JJ;,'ii'ilЪflх" Hi;: *T]l* 
":#;;}:rють 

ся, ну м еру ють ся, п iд ш и в ають ся в
з aKi н че н ня при йо Mv oo*y^'.n,i u *ур пал,,есстр{{ 

|Щ.:;ЬJ.TНТý'..'["J Н#:;;вiдповiдального Секретаря (заступника) tiриимальноi koMicii та спрiппюсться печаткоюПриймальноi KoMiciT, У *Ур'*; реестрацiТ iu"u вступникiu 
"" ооrу.каються виправJIення,закреслення та пропуски рядкiв. У разi ";;й;iuпr*, зазнача€тiся вiдповiдна примiтка.

;,Х ф;il; "'#Т; ffi H*;Hia;:H"rH,l?.i,, n,"Ko м) i с кр i плюетuь" пБоu,по.
вступнику, у випадку подання документiв у паперовому виглядi, видасться розпискапро прийняггя його ДокУМеНТiв за пiдпи.о, uiдiоuiд-uпо.;.;*;;ruря (його заступника)вiдбiрковоТ ком icii,, np; n,.,u n."urnono Приймальноi KoMiciT УнЙрситету.Вiдмова у ресстрацiТ заяви вступника не допуска€ться, KpiM випадкiв вiдсутностiдокументiв, передбачених Правилами прийомУ для ресстрацii вступника.

,n*o'nirTXHY:|:1 
no'iY УХВаЛЮС pi'.nn"'.rpo допуск всryпника ло участi у KoHKypci,

формi. 
IaHl ВИМОГИ ПРаВИЛ ПРИйОМУ, i ГlОВiДОм.,Iяс про це вступника у встановленiй

3,З, !ля проведеншI вступниХ випробувань УнiверситетоМ формуються екзаменацiйнiгрупи В Порядку р-есстрацiтдокументi"; 
'ипъuйподо груп борrуйriся вiдомостi спiвбесiди,вступногО випробування. i одеря(анrш- повернення письм овоТ роботи.Кiлькiсть всryпникiu ,.п.ur.нацiйних .pynu" 

". 
повинна перевип{увати 30 (тридцяти)осiб.

3,4, Розклад вступних випробувань, що проводяться Унiверситетом, затверджустьсяГоЛоВою Приймальноi KoMicii i оприлюднюсться шляхом розмiщення на вебсайтiунiверситету та iнформацiйному стендi Приймальноi (вiдбiрковоi) koMicii не пiзнiше нiясза три Лнi д9 початку прийому зъяв i oonyr.nri;;;" вступу на навчання за вiдповiднимиступенями, ocBiTHbo- квалi фi кацi йними pi"n"r" .l' борrurи здобуття освiти.3.5. Копii документiв, фотокартки, екзаменацiИнi роОотr, 
"*in.^. 

абрыине зарахованiвсryпники, зберiгаються впродовж l 1олпо.о; |й ni.u" чого знищую.гься за актом.IV. Органiзацiя та проведення вступних випробувань4,1, Голови предметних екзаменацiйних, бЙr"* атестацiйних комiсiй, предметних
Х3lЁlli;,ТrJ#Нii;Т;Х,:;,#;"'О'"'" вступних випробувань, щороку складають

. програми вступних випробувань,. екзаменацiйнi бiлети,
. TecToBi завдання.



. критерiТ оцiнювання
цi дЪпуr.нти подаю.r.,''опоriдi 

встУпника.

За ТРИ мiсяЙ ,; ;;Й;;;Ж#r';"-7ffiНЯ ГОЛОВi IIриймальноi,комiсii,не пiзнiше HiTcФорма вступних u"npodyuuni u.-."Vпir.рситетi i пЗаТВеРДЖУЮться кожного ро:|,, 
l_.Прur."ru* пр"иоrу дп" .offi :rr'i"""НХЖfi;lTi}'ffi 'Н1x?,lo, iТ;**ння ), о, u i,n io- npo6.. i ип ilо'.rii."" 

фахово го м олодIх оговступникiu 
".{,nn"i"'r;;fi;; 

загальноi середньоi освiти iп" uiдпоriдп"* iur..орiИнезаJIежно."НlНJrrН"f,i}'лТ:: n'o'oo"'o., згiдно ,--про.рuмами зовнiшнього
_ . 

Затверлженi .nrЙ.nJ_,;iaii;#rfiY; тирalкуються в необхiднiй кiлькостi та
зберiгаються

Дп "'о о Jffi Y# iffi :Ё, ffi ;."J:.Тh я д о кто р а ф i л о с о ф i i в с ту п н i в и пр о бу в ан ня
зi спеЦiальностi nPouoo"1"" 

'u Програмою, 
"*u 

uiдповiдае Ъ.uпоuрrу вищоi освiти
магiстра з вiдповiдноi спецiал'ьностi.-Всrупrri 

""пробуванн" . iHor"MHoT мови складаютьсяза програмою, яка вiдповiдас рiвню Bz i".-rносвропейських 
рекомендацiй з мовноi

освiти.
4.2. На вl

ат м о с ф ер 
",, ;3,Hfr : ["#л J# XЖ;??Ji":##,.;,ff ж;Hrc 

п о к i й н а i д о бр о з и чл и в аcBoix знань та yMiHb. JtrrDlvlb L;амостlйНо, найбiлЬш повно u"о"йr" piBeHb
CToPoHHi Особи без дозволv гпппртl гIл,,х

проводяться в(., .",,*;*J#н:*dЁ#щ*#Ж;;"#;,;,. 
;;двома чJIенами KoMicii, яких призначас голова предметноi KoMicii згiдно з розклалом у

день iспиту.
пiд час спiвбесiди члени вiдповiднот koMici..

;i##;;J;"-:l,,,jl, який "i;; закiнчення ;"ъ##Ъ",ffJ"llй;'J"i"fl1;
Iнформацiя про результати спiвбесiди оголоt4 4 вступrri 

'iспит; 
у ;;;,мовiй Фор,i uЁ';ъ'J""^?,"Yfi."#1l.'i'iri,liiiНi,

:;l?i?Х";Ж,I:;;;;ffi прийому, приймають не менше Hixc два члени вiдповiдноi
4.5. Бланки аркушiв спiвбесiди, письмовоТ вiдповiдi, а також титульнi аркушi зiШТаМПОМ ПР'йYЧlНОi (Вiдбiо-::92.::y].1i"Йi.ur.r."' 

у "iо.,l"iо-ьного секре.гаряПРИЙМаЛЬНОТ (ВiЛбiрпо"оi1 nol"i.ii (керiвника вИповiдного пiдроздiлу), якийвидае тхголовi екзаменацiйноi koMicii в необхiднiй кiлькостi безпосередньо перед початкомекзамену,
БланкИ письмових робiт роздаютЬся кожному вступнику в аудиторii, де проводитьсявступне Письмове випробування, Про Що Вступник ставить свiй особ истий пiдпис увiдомостi одержанНя-повернення письМовоi роботи. Письмовi екзаменацiйнi роботи (утому числi чернетки) виконуються на аркушах зi штампом Приймальнот (вiдбiрковоi)KoMiciT, На аркушаХ не допускаються буль-якi yMoBHi nor"uon", якi розкриваютьаВТОРСТВО РОбОТИ, ВСТУПНИК ЗаЗнача€ свое прiзвище тiльк" у ur."uu.nr" для ц69р9 мiсцях,Завдання вступних iспитiв, проведених з використанням комп'ютерноТ технiки,разом з вiдповiдями на нихо роздруковуються на паперових носiях i пiдписуютьсявступником.

4.6. Щля проведення письмов
часу (в u..ропоriчних годинах, 

".ЪТ"НЫНИХ 

ВИПРОбУВаНЬ ВСТаНОВлюються TaKi норми
4,6,1. з мови та лiтератури:. TBip-4 години;
о переказ-2години;



;,:;.*^УТ 
- I година;

4.6.з . 
З lНШИХ Предметiв - 2-з години;

4 . 7 . #'?#,;; ; :;.i*; -и;j:'xxъT;ri;"J.#;*b них з аписках до те cTi в

Ж:;i.#,'" ПрилаДаМ", 
:io'Y'n'nurr,"'*r,runun""" посiбниками ,u iншимивступникоru' 1n*o це не Перед63,йо pi,"nn"M ПриИма"r""i KoMicil. У разi використання

n ionu. *" j l;"" Ц;l';;f;:::'л1]| "riУ'uП"' "op 
oHH i x o*.p.n r нформацi i. (у тому числ iеКЗаМеНаЦiйНiй p"ob,i",r-"* 

:*JrH;lJ Т:i"Т;ffi*.,Р Що складu.,u." акт. на

iffi"*TJfr'l Ж*Ж,i:r"'о'' ii:Jo"b",, ;;;Ь;Ъ;ься i за нет виставляеться[Iравилам" пр"иоrу, для 
^;d;i;Тiir.3iir; :ИЗНа:еlОi-ПриЛмалuпо. 

--"rъi.. 
гаконкурсом, n"."u*iru" п]ЬЁсяг i змiст nun".ui;xypci 

або зарахування на навчання поза4.8. Пiсля закiнченн, Ъ"*опчпня завдан]ПИСЬМОВУ роботу разом i. ..rо.";: ;ТJаr:I1ВСТУПНОГО 
ВИПРОбування вступник, зда€,

ffi ffii tfi шfr 
i +чшц #ы* Н: : il ffi Щ:: Ж#*' J"{* 

rж
,u.nulJn", ".iХlХiХ;;;' l;.i'"""o*o'nJi;;"" випробування, без поважних причин удопускаюrо.r. ju nu"rno.ri; оо участi У Подаль,"" 

"rпробуваннях i KoHKypci неМожуть допускатися до a*,'u*n'x 
ПРИЧИН, ПiДТВердяtaп"* до*

ii;ffiж;iKoMicii в межах 
1дання пропущ.п"* вступних J,#,"ънJ#,;.жж;

випробувапr. 
"""""lr о 

'VltrzХilх встановлених TepMiHiB i-роrпruду проведення вступних

л:** 
особ.у, якi не встигли виконати екзаменаг -

"' 
о 
",fi; :;; ч;1,.н;" чнj:, " 

оу 
" 

u n n" й ;i;Ж;,"##;" Iu';*?H" :fffi 
З а ч а с'

аlе9тацiйнот) no,i.ii п.Й;;'',.i::.ХJ',,:#:';:l"f-ilffi:у:"i .о" 
" 

6u"ouo,

;Н 1fi;: ",l Jl,Тii;;;-ппiiiго б о ку 
".р й' i" пр ед став н и ка м,lffi :Н, 

":;Ж?:i;УНiВерсит.rу ir."l Tapaca r.r"i,Llo 
ШИфРУВtLЛЬНУ КОМiСiЮ Киiвського нацiонального

4.10. Перевiрка- письмових робiт (тестових. 
.завдань) проводиться тiльки у;Ж#JЖ;lr";Т,Т"'.Н;: ;fi*'И 

ВiДПОвiдноi комiыт пiсля проu"оури rпифрування i

_, _, о np., 
1* в и п ад к ах rо 

" 
u 
",." 

iJi,fiiЩ.r.",HШ ffi f,r#}TJj.1 *g* i;.,,"пlд час випробування тощо) вiлlоljо-;;;;;;;;ruр приймалrпоi.("irоiрковоi) KoMicii,;liНШТ"Ж;lfiН:iJ:;нь;*, _t*i':i 
атестацiйнот комiсii,*йЬ,i' on"

4.1 l. Голова предметноi екзаменацiйноi або 
.фаховоi атестацiйноi koMiciT здiйснюскерiвництво i контроль за роботою членiв вiдповiдноi KoMiciT. ,,"nxi;;"#:.jrj:::письмовi роботи: 

ulлrrvбllJ,tiul KoМlcll. BtH Додатково перевlряс
' ЯКi оцiнюються за 200_бальtlою
ВiДПОВiДНИХ комiсiй менше 

"* 
rol i бiльшеru tzs ur,,f,*u'o' 

i ОЦiНеНi членами, якi оцiнюються за l00-бальною '' 
u*"r'ri-o 

п^r^ : .вiдповiдних комiсiй менше 
"n 

оо i бiльшsзu qo o*ir. 
шкалою i оцiненi членами. якi оцiнюються за 12-бальною

вiдповiдних комiсiй менше 
"* 

+ i бiльше за l0 балiв. 
шкалою i оцiненi членами

,,onor,J,i/,"":;i?#H: *Ж'аЛЬНОЮ 
Шкалою - <<склав/не склав)> i оцiненi членами

Iншi шкали оцiнювання та кiлькiсть ба,цiв (у разi iх використання), виставленi зароботу вступника, зазначаються у поrо*."пl ru"yrou" отримання виrцих балiв голова



вiдповiдноi koMicii додатк(
додатково 

";;;;;.";;::':,"л"л: 
ПеРеВiРЯС письмовi роботи. г

ПриимальJr::,fl i.:#,.ж"Ём;'#т;,fi g;fu ffi *|:#,",,',",';1ло участi в
коп,liсii, дод 

ko'kypci або зарахування на'навч

в и с та вл е н 
" 
i;x н:" : 

ер е, i р я ь s И i n, 
" 

* 

-й 
; ж #;lTxli^i'X ii #* * #",н:.*

: : : Й ilЦI Ж:;'l".:il'Jfl Н ;,: :# ffi"J#}:нffi };,:, 
о р 

? 
б,9,] та у в i д о м о стя хлоДаТкоВоi'перевiрки ГолоВою uiдпо"lд""ii"r;.l, uo" .l.i.;;;#;';;:Яl*lT,:_"жл

;; 

""'+?й&Щ 
Щ ПНЖ ",{Jhж жliъ* 

i с i i, п и с ь м о в и м п о я с н е н ня м чл е н а к о м i с i i4.12, Перевiренi письмовi роботи, u ,uiшифрами та пiдписur" ,,n.niB ;iдпо;;д"о,:ТJJl.i:ххЖЪекЗаМенацiйнi вiдомостi зеКЗаМеНаЦiйНОi' KoMicii' або g:r"фТ'r*.r..il"от nori.f,-;;;T;Ж;,"#_;i,,}|.*_TПроВоДиТЬ лешифрУвання робiт Пiсля i,r"o*uun"" nr.ir"", роботи лередаються;:; Нl;Жix :i. ;ЖН HiliH % fiх*i;tЖl;;пъ ;Ж: ** ;Ъ й, : чл е н ивступних випробувань. -_"v \t,цАvD..,lаlýс:,гацlиноl комiсilзаповнюютьвiдомостi
4.13. ПеРескладання вст\

Я КИ Х бУл и о ц iHe н i б;;; ;;,## .Ж;"'##'rfi ##Ж;"":., l,TIn 
n 
":и, з нан няприйому кiлькiсть балiв, neoO", l':|:_1,-ьною комiсiею та Правилами

навчання ,. ;;;;й";;1:;,них для допуску до участi в Ko'Kypci або зарахування наKoHKypci 
". ^;"r"Jl#;rЁrо, 

,оо*ьшого ,п,uдuпп" вступних випробувань та участi ts

,-,rr-*;l1; Нifi:Ц"#J#., i;ЭОзгляду апеляцii вступника щодо екзаменацiйноi оцiнки

,Hi тffi ; #** :F ;: ; i.;ffi ; ; т:^'тн i?*:H н rл**ж#,Нж;
|.. 

Зарахування вступникiв
5,1, Список рекомендованих До зарахування вступникiв оприлюднюстьсяПРИЙМаЛЬНОЮ КОМiСiЪ' 

'ПДП]J"u.-rпою кiлькiстю набран"" o-iu кох(ним вступникому строки' визначенi Правилами прийому. У списку зазначаються пiдстави Для наданнярекомендачiй rцбдб зарахуванп" 
з Рормъми бiпuп.у"uння навчання.особи, якi в у.riпоrп.ний Прав;_;;;;;;;"rу .гермiн не подали ло Приймальноi.

!:r:{iЩr:';il ##i:, ;r;: : нж#ff#; *; # " 
- е HTi в, п ер ед ба ч е н и х hp uu 

"n 
u,,"

бЮДЖеТУ, а ТаКОЖ на навчання за рахунок uinrour]]:i:_Y 
За РаХУНОК КОШТiВ л.р*u"trо.о

С ертифi кати з о в Hi шн ього незiulежно.о о u i ri",#Жff ';':Нх)Ж.'#;:. iйнийЛИСТ (ДЛЯ ВСТУПНИКiВ, ЯКi СКЛадали вступнi випробувu5п") 
-; 

;;rуп"татами вступнихвипробувань, письмовi екзаменацiйнi Ьооой аркушi спluоЁсiд тощо вступникiв,
:fiшНfr;УНiверситеТу, зберiгаютr." 

" йir' оЁоооu"*'ffiru" 
УПРодовlк усього

!ля зарахування на навчання за рахунок коштiв фiзичних таlабоюридичних осiбвступник разом iз заявою про вступ на навчання ма€ право Подати ло Приймыtьноi.(вiдбiркоВоi) KoMicii копiТ 
"рi"6iпuтiв зовнiШпuо.О незалежНого оцiнювання, документапро здобутий ступiнь ur,цоi освiти, о."irпiИ (освiтньо-квал-iфiкачiйний) 

piBeHbдержавного зразка та додатка до_нього, завiренi в. устано.вленому порядку, за умовиодночасноГо нав
пр о ф е с й н о'" 

1 о ffi rd|#: Jf "; : iliЦ: ;, H;il ;:: #, ъ""fi # #й;: # ;зазначенi копiiдокументiв зберiгаються в Унiверситетi протягом y.uu.o строку навчанняразом з оригiналом довiдки заклаДУ вищоI освiти, у якому зберiгаються оригi наJIи



iIoKyMeHTiB. !овiдка видасться
ЗбеРiГаЮr"-.rfr".iпали зазна;;;":ifi;:7';l"""'u ЗаКЛаДУ ВИШ{Оi' Освil,и, у як()му

5.2. Piшення ппо .";;;;-::,','"-^:'Y-'"" ":'
комiсiТ'u*Ъffi Ж;rrН"*?,ffi,Т;Ж,],1lffiТНffi Ji#;ffi Jd;ir#.н]РеЗУЛЬТатами спiвбе9i4и, результатами участi в KoHKypci тощо). 

аХУВаННЯ (За КВОТ

5,3, IIa пiдставi pi,u.n"" I1рийма-пiноi'KoMiciT ректор Vn-iu"p."reTy видас наказ tlpo
;iffiI'#JJ;Н;ХНТ;iЛ фОР МаЦ iЯ ПР О' uРu*оuuпих вступ н и Ki в дово дитьс ядо ixHb о.о

5,4, Зарахованим до складу сЦдентiв, аспiрантiв за ixHiM проханням, видаюl.ьсяДОВiДКИ ВСТаНОВЛеНОГО ЗРаЗК а ДЛяоформленп","iЬr.ння з роботи у зв,язку зi вступом доУнiверсите.гу.
5.5. особам, якi не зарахованi на навчання. видасться, за liHiM проханням, довiдка

; НtllЦТixffi ;; JJi]i #Нy*ffi*ж : rР;*;;i';", у ч а с Ti в к о н кl,р с i

-5,6. 
За результатами роботи Прийма,rьпоiпо,здобуття оiвiiи складасться .:j, ,р" ;;;;;;h'Ё",;:1"ir# "ffiffi, *;Н;

затверджусться на засiданнi Вченоi puoi vп;ъ.рй"rу.
. 5.7, Втручання в дiяльнiсть Прийr-"поiiоri.ii з боку громадських, Ilолiтичних .гаlнших органiзацiй, партiй та pyxiB не дозволясться.

поzоdэrcено;
ПРОРеКТОР З науково-педагогiчнот Rоботи,

Начальник юридичного вiддiлу |''

Апдрiй ГоЖИк

Iрина САЛЕНКО


