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I. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

УДК 378.141 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ВСТУПНИКІВ ПІД 

ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ З 

ВРАХУВАННЯМ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А.; к. т. н., Маркін М. О.; к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; 

Коперсак В. М.; Мотроненко В. В., д-р. філос.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; 

Сірик М. В., к. е. н.; Гармаш О. В., к. т. н.; Лірник О. Є., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

У попередні роки вступники під час реалізації свого права на обрання 

місця навчання виконували вимоги до зарахування особисто, що призводило 

до створення великих черг, а іноді і до конфліктних ситуацій.  

З врахуванням епідеміологічної ситуації в Україні в 2020 році до Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 

року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року 

за № 1192/34163 (далі – Умови прийому), були внесені зміни [1]. Зокрема 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 травня 2020 

року № 591, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року 

за № 415/34698, крім зміни термінів вступної кампанії, внесено зміни 

і до процедури виконання вимог до зарахування і розділ Х Умов прийому було 

викладено в наступній редакції: 

«X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі 

та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального 
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замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення 

про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного 

в розділі V цих Умов або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для 

зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати 

особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, 

до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти, а також укласти 

договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі 

батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування 

на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом 

надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень 

на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Умов або відповідно 

до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля 

відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання 

між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних 

представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 

10 робочих днів від дати початку навчання.  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування 

на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Умов або відповідно до нього. 

У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання 
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договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником 

(за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) 

здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. 

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти 

протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання 

документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, 

ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) 

комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта 

цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі 

документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. 

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати 

власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 

або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного 

або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Умов або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі 

XIII цих Умов), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) 

на навчання за державним та регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного 

або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Умов або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 
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3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками 

копій необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку 

з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, 

зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами 

електронного зв’язку, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 

електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії 

закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, 

визначені Правилами прийому закладу вищої освіти. Дату подання документів 

визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. 

У такому випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання 

договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі 

батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) та договору 

між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє 

платну освітню послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 

10 робочих днів від дати початку навчання» [2]. 

Наразі Міністерством освіти і науки анонсовані зміни і до Умов прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року 

за № 1225/35508 з врахуванням яких той же X розділ визначає: 

«X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі 

та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального 

замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення 
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про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного 

в розділі V цих Умов або відповідно до нього, зобов'язані виконати вимоги 

для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати 

особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, 

до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти, а також укласти 

договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі 

батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). 

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання, шляхом: 

надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом 

вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів 

освітньої діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в розділі V цих Умов 

або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті; 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Умов або відповідно до нього. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування),  

між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних 

представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу 

про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування 

без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути 

виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено 
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впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ 

скасовується в частині зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти 

протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання 

документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, 

ім'я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред'являє приймальній 

(відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію 

акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі 

документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. 

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати 

власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 

або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного 

або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Умов або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі 

XIII цих Умов), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) 

на навчання за державним та регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного 

або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Умов або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 
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3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому» 

[3]. 

У 2020 році, так і в 2021 році вступники можуть подавати оригінали 

документів не тільки особисто, а і за допомогою засобів поштового зв’язку 

та навіть шляхом надсилання їх сканованих копій з накладанням на відповідні 

файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу вищої освіти. 

Безпосереднє подання оригіналів документів до Приймальної комісії 

закладу вищої освіти та зберігання їх у ньому історично обумовлено вимогою 

законодавства про те, що особа може отримати вищу освіту за кошти 

державного бюджети лише один раз. 

В майбутньому пропонується передбачити в особистому кабінеті 

вступника в Єдиній державній базі з питань освіти, яка повністю контролює 

процес не тільки вступу, а й навчання, відповідне поле, яке дозволяє вступнику 

один раз обрати місце навчання за державним замовленням. Це, по-перше, 

унеможливить зловживання з боку вступників, а по-друге, розвантажить 

як відбіркові  комісії закладів вищої освіти, так і поштові відділення країни. 

 

Список використаних джерел: 

1. Умови прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text (дата звернення: 

13.05.2021 р.). 

2. Зміни до Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2020 році. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0415-20#n6 

(дата звернення: 13.05.2021 р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0415-20#n6
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3. Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році. 

URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/umovi-

prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2021-roku (дата звернення: 13.05.2021 р.).  

4. Проєкт змін до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в 2021 році. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye- 

dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-shodo-zmin-do-umov-prijomu-

na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2021-roci (дата звернення: 

13.05.2021 р.).  

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/umovi-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2021-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/umovi-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2021-roku
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-%0bdlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-shodo-zmin-do-umov-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2021-roci
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-%0bdlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-shodo-zmin-do-umov-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2021-roci
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-%0bdlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-shodo-zmin-do-umov-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2021-roci
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УДК 378.141 

ПОДКАСТИ ЯК СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ 

ВСТУПНИКІВ ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2020 РОКУ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р. філос.; Балашов Д. В.; Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент; 

Сірик М.В., к. е. н.; Гармаш О. В., к. т. н.; Соколова Г. В., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

В умовах пандемії COVID-19, яка повністю змінила підхід до організації 

вступної кампанії до закладів вищої освіти України в 2020 році, 

для інформування вступників найчастіше використовувались 

інформаційно-комунікаційні засоби онлайн або гібридної форми. У світовій 

практиці популярізації інформації все більшого розвитку набувають подкасти 

(від англ. iPod + broadcast) – аудіоповідомлення, які поширюються 

за допомогою інтернету та можуть охоплювати різні теми та створюватись 

у різних жанрах – від класичної інформації радіопрограми до радіоспектаклю 

чи ток-шоу у прямому ефірі.  

В межах організації вступної кампанії до КПІ ім. Ігоря Сікорського було 

створено серію подкастів «Як вступити до закладів вищої освіти в 2020 році?» 

[1]. Серія складалась з 11 подкастів та спеціального випуску, присвяченого 

прийому оригіналів у 2020 році. Тематика подкастів: 

• обрання спеціальності та освітньої програми; 

• конкурсна пропозиція; 

• електронний кабінет та електронні заяви; 

• вступ на основі раніше здобутого освітнього або 

освітньо-кваліфікаційного рівня середньої або фахової передвищої освіти; 

• вступ до магістратури; 
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• широкий конкурс; 

• формування конкурсного бала; 

• особливі умови вступу. 

За форматом подкасти записувались у вигляді розмови ведучих – 

представників Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, які надавали 

відповіді на найпоширеніші питання вступників впродовж вступної кампанії. 

Кожен подкаст тривав від 10 до 20 хвилин.  

Подкаст було вирішено розміщувати на основних платформах 

для прослуховування, а саме Google Podcasts [2], Soundcloud [3], Castbox [4], 

Youtube [5]. Подкаст не розміщувався на Apple Music, проте в межах вступної 

кампанії 2021 року планується розміщення оновленої версії на цій платформі. 

Також не брала до уваги платформа Spotify, оскільки в Україні неможливе 

керування та завантаження подкасті на цю платформу. Середня сумарна 

кількість прослуховувань становить понад 1400 унікальних слухачів.  

Задля популяризації подскастів було використано спеціалізовані канали 

в Telegram для вступників, офіційні сторінки у Facebook та Instagram. Також було 

створено спеціальний розділ на офіційному сайті Приймальної комісії 

КПІ ім. Ігоря Сікорського для розміщення подкастів. Безкоштовна реклама 

подкасту поширювалась у провідних студентських спільнотах 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. Платна реклама подкасту в 2021 році 

не розміщувалась.  

Окремо ведучі подкастів записали серію коротких ролів щодо 

дотримання санітарно-епідеміологічних норм на території університету під час 

подання оригіналів документів, що сприяло створенню безпечних умов 

для вступників та їхніх батьків в умовах великої концентрації людей.  

Подкасти як форма популяризації інформації для потенційних вступників 

виявились потрібним та робочим інструментом, який дозволяє швидко, 



15 

 

без зайвих зусиль отримати необхідну інформацію від фахівців у доступній 

розважальній формі. В межах вступної кампанії 2021 року планується 

оновлення серії подкастів відповідно до Правил прийму на навчання 

до Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського у 2021 році». 

 

Список використаних джерел: 

1. Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

URL : https://pk.kpi.ua (дата звернення: 23.05.2021). 

2. Проєкт «Як вступити до закладів вищої освіти в 2020 році?». 

GooglePodcasts. URL : https://podcasts.google.com/u/1/feed/aHR0cHM6Ly9mZW 

Vkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjg1ODE1NDc0N

C9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=2ahUKEwibiqmmtP3qAhVSwsQBHS_QCjMQ4aUDeg

QIARAC (дата звернення: 23.05.2021). 

3. Проєкт «Як вступити до закладів вищої освіти в 2020 році?». 

SoundCloud. URL : https://soundcloud.com/listen-ua/sets/podcast 

(дата звернення: 23.05.2021). 

4. Проєкт «Як вступити до закладів вищої освіти в 2020 році?». Castbox. 

URL : https://castbox.fm/channel/Listen.In.UA-id3167616 (дата звернення: 

23.05.2021). 

5. Проєкт «Як вступити до закладів вищої освіти в 2020 році?». YouTube. 

URL : https://www.youtube.com/watch?v=4_DdaAA7KfI&list=PL8SjbIMXPJVnhcUBE 

uuxqBQJvApr_GgtY (дата звернення: 23.05.2021). 
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https://podcasts.google.com/u/1/feed/aHR0cHM6Ly9mZW%0bVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjg1ODE1NDc0NC9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=2ahUKEwibiqmmtP3qAhVSwsQBHS_QCjMQ4aUDegQIARAC
https://podcasts.google.com/u/1/feed/aHR0cHM6Ly9mZW%0bVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjg1ODE1NDc0NC9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=2ahUKEwibiqmmtP3qAhVSwsQBHS_QCjMQ4aUDegQIARAC
https://podcasts.google.com/u/1/feed/aHR0cHM6Ly9mZW%0bVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjg1ODE1NDc0NC9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=2ahUKEwibiqmmtP3qAhVSwsQBHS_QCjMQ4aUDegQIARAC
https://podcasts.google.com/u/1/feed/aHR0cHM6Ly9mZW%0bVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjg1ODE1NDc0NC9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=2ahUKEwibiqmmtP3qAhVSwsQBHS_QCjMQ4aUDegQIARAC
https://soundcloud.com/listen-ua/sets/podcast
https://castbox.fm/channel/Listen.In.UA-id3167616
https://www.youtube.com/watch?v=4_DdaAA7KfI&list=PL8SjbIMXPJVnhcUBE%0buuxqBQJvApr_GgtY
https://www.youtube.com/watch?v=4_DdaAA7KfI&list=PL8SjbIMXPJVnhcUBE%0buuxqBQJvApr_GgtY


16 

 

УДК 378.141 

САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМУВАННЯ ВСТУПНИКІВ  

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р. філос.; Балашов Д. В.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; 

Сірик М.В., к. е. н.; Гармаш О. В., к. т. н.; Радзівілюк К. І., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Пандемія COVID-19 поставила приймальні комісії закладів вищої освіти 

України перед викликами, з якими досі вони не стикались – повна відсутність 

особистого контакту зі вступниками до подання оригіналів документів 

для здобуття вищої освіти або навіть і під час подання. Це спричинило значне 

збільшення аудиторії онлайн-ресурсів університетів. У боротьбі за вступника 

головним критерієм стара наявність двобічної комунікації між потенційними 

здобувачами вищої освіти та приймальними комісіями. 

У 2020 році проти попередніх років, окрім вступників для здобуття 

освітнього рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, 

електронно подавали заяви також вступники до магістратури, що стало 

можливо завдяки встановлено обов’язковим складником конкурсного бала 

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови на понад 

80 спеціальностях. Окрім того, через карантинні обмеження прийом документів 

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

також довелось організовувати онлайн задля мінімізації ризиків, спричинених 

поширенням коронавірусної хвороби.  

Досвід КПІ ім. Ігоря Сікорського засвідчив, що більшість вступників 

на освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти, раніше 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та вступників 
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до магістратури користуються саме інтернетом, зокрема, спеціально створеним 

сайтом Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://pk.kpi.ua) [1, 2], 

для пошуку потрібної інформації стосовно вступу для здобуття вищої освіти, 

спеціальностей та освітніх програм, факультетів та інститутів університету.  

Для аналізу було взято активний період вступної кампанії 2020 року 

(1 травня 2020 року – 30 жовтня 2020 року). Цей період зумовлений частковим 

перенесенням строків організації вступної кампанії для всіх рівнів здобуття 

вищої освіти через карантині обмеження в Україні та важку епідеміологічну 

ситуацію у Києві зокрема. За цей період, відповідно до даних Google Analytics 

[3], сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського відвідали 

207 тис. користувачів проти 148 тис. у той самий період у 2019 році із середнім 

активним сеансом перебування на сайті понад 16 хвилин, що свідчить 

про велику зацікавленість в інформації. Основні метрики за період наведені 

на рис. 1: 

 

https://pk.kpi.ua/
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Рисунок 1. Основні метрики сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (01.05.2020 – 30.10.2020) 

Пік користувацької активності на сайті припав на серпень – час основної 

фази вступної кампанії та подання електронних заяв, оскільки строки були 

зсунуті через епідеміологічну ситуацію в Україні (рис 2.): 

 

Рисунок 2. Графік відвідувань сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (01.05.2020 – 30.10.2020) 

 

Пік припав на переддень оголошення результатів надання рекомендації 

за широким конкурсом на базі ПЗСО – 27 серпня 2020 року сайт одночасно 

відвідали 15084 користувачів. Середній показник унікальних відвідувачів 

на день становив понад 4 тисячі користувачів впродовж всього активного 

періоду вступної кампанії (рис. 3): 

 

Рисунок 3. Графік відвідувань сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (01.05.2020 – 30.10.2020) 

 

97,08% користувачів знаходились в Україні, серед інших країн також 

наявні Німеччина, Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Росія, Польща, 

Великобританія, Туреччина. Серед міст України лідирує Київ (48,22%), 

далі Дніпро, Львів, Черкаси, Рівне (рис. 4).  
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Рисунок 4. Геодані сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського 

(01.05.2020 – 30.10.2020) 

 

За пристроями, з яких користувачі заходили на сайт Приймальної комісії 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, на першому місці мобільні пристрої 

(56,7% від всіх входів на сайт) на операційній системі Android (40,12%) 

від загальної кількості операційних систем входу), на другій позиції стаціонарні 

комп’ютери (38,37% від загальної кількості всіх операційних систем входу) 

з операційною системою Windows (35,03% від загальної кількості всіх 

операційних систем входу) (рис. 5): 
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Рисунок 5. Сеанси відвідувань сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря 

Сікорського за пристроями (01.05.2020 – 30.10.2020) 

За віковими характеристиками понад 40% відвідувачів сайту – молодь 

віком від 18 до 24 років, за статевими показниками цільової аудиторії ресурсу 

більшість (63%) становлять чоловіки.  

Така залученість цільової аудиторії та значний попит на інформаційний 

ресурс Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського свідчить про те, 

що саме цей сайт є головним джерелом інформації про перебіг вступної 

кампанії для вступників та їхніх батьків. Пропонуємо надалі збільшувати 

кількість подібних ресурсів для вступників для всебічного їх залучення на всіх 

етапах вступної кампанії до закладів вищої освіти України.  
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Сікорського. URL : https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/ 

a79851769w119026288p124538200 (дата звернення: 19.05.2021). 
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УДК378.091[316.776(438.32) 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ 

МИСТЕЦТВ  У ПЕРІОД 2018-2020 РР.: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ 

ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Анна Єфімова, кандидат мистецтвознавства, викладачка кафедри менеджменту 

мистецтва ЛНАМ, Відповідальний секретар Приймальної комісії  ЛНАМ 2018-2020 рр.  

Реформи і трансформації у сфері вищої освіти останніх років насамперед 

поставили нові виклики в організації вступної кампанії, зокрема в мистецьких 

закладах освіти, які мають свою специфіку. Виникла необхідність організаційних 

нововведень, розширення інструментів комунікації з абітурієнтами та якісної 

репрезентації діяльності ЗВО в цілому.  

Мета дослідження: окреслити специфіку та ключові результати 

організації вступної кампанії в ЗВО мистецького профілю на прикладі Львівської 

національної академії мистецтв за останні три роки. 

Результати. Ефективні зміни в організації вступної кампанії у ЛНАМ 

було запроваджено від 2018 р. Комунікаційна політика ЗВО стосовно промоції 

та адаптації під нові виклики у сфері вищої освіти стає одним із пріоритетних 

та стратегічних напрямків. Щодо організаційних моментів відзначимо 

насамперед що вступна кампанія у мистецьких ЗВО має чітко виражену 

специфіку та передбачає проведення творчих конкурсів, що вимагає 

додаткових напрацювань для забезпечення якості, відкритості та прозорості. 

Загалом, у 2018 році простежувалося суттєве зростання кількості зарахованих 

вступників в порівнянні із 2015-2017. Так, для  вступу за державним 

замовленням на ОР «Бакалавр» на основі ПЗСО на спеціальність 023 

було надано 68 місць (у 2017 було 75, у 2016 р. – 67) на спеціальність 022 – 35 

(у 2017 – 34  та у 2016 р. – 33). Активна промоційна робота дала змогу 

у 2018 р. вийти на позитивний результат та збільшити кількісні показники 
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вступників на всі освітні рівні. Важливо також зазначити, що цього року було 

започатковано набір (9 зарахованих) на нову освітню програму – «Актуальні 

мистецькі практики» в рамках спеціальності 023 (всього зараховано 

9 вступників, лише троє з яких – за рахунок державного замовлення та шестеро 

– за кошти фізичних/юридичних осіб). Це свідчить про зацікавлення молоді 

практиками сучасного мистецтва. Однак, найбільш популярною освітньою 

програмою залишається графічний дизайн (76 зарахованих): інтенсивний попит 

серед вступників зумовив потребу перерозподілу ліцензованого обсягу 

та розширення матеріально-технічної бази кафедри.  

Окрім того, у 2018 р. з ініціативи Приймальної комісії спільно з відділом 

видавництва та інформації було вперше проведено моніторинг результатів 

вступної кампанії, зокрема онлайн-опитування абітурієнтів, що складали вступні 

випробування. Питання стосувались оцінки ними інформації щодо освітніх 

програм на офіційній вебсторінці Академії, їх поінформованості щодо подій, 

що відбуваються у ЛНАМ, оцінки складності завдань вступних випробувань 

та очікувань від навчання у ЛНАМ. Така форма зворотнього зв'язку мала на меті 

не лише вивчення реакції вступників, але слугувала своєрідною додатковою 

мотивацією задля осмислення здійсненого вибору абітурієнтами навчального 

закладу.  

В свою чергу, вступна кампанія 2019 р. продовжила та розвивала 

напрацювання 2018 р., хоча була набагато складнішою у зв’язку 

із кардинальними змінами в Умовах прийому до ЗВО, що стосувалися 

організації та проведення творчих конкурсів, які відтепер проводяться в кілька 

потоків з 01 по 10 липня, тобто перед подачею заяв (для вступників на місця 

державного замовлення) за графіком, що має бути поданим до 15 березня 

на погодження до Міністерства освіти і науки України. У період з 11 по 22 липня 

проводились додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, за кошти 



23 

 

фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих 

конкурсів, організації та проведення визначаються відповідно до законодавства 

та актуалізуються приймальною комісією ЗВО. У ЛНАМ вступні іспити відбулися 

у три потоки і, попри труднощі, це дало позитивний результат набору у 2019 р. 

Однак, найскладнішою за всі попередні виявилася вступна кампанія 

2020 р., що було зумовлено наступними обставинами: 1- пандемія 

та загальнонаціональний карантин 2020 р., дистанційний формат роботи 

у весняний період, що зумовило труднощі комунікації з абітурієнтами; 

2 - запровадження Єдиного вступного іспиту з іноземної мови для  вступу на ОР 

Магістр на усі спеціальності ЛНАМ. 3 - зміщені на місяць терміни Вступної 

кампанії, що також пов’язано з карантином: фактично розпочалася 12 травня 

із реєстрацією на ЄВІ (усі спеціальності) і тривала до 30 вересня; 4 - численні 

зміни до Умов прийому, що надходили ще під час Вступної кампанії 

та переважно були пов’язані із категорією вступників, що мають право 

на квоту-2 (вступники з тимчасово-окупованих територій, які вступають через 

освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україні». На базі ЛНАМ було 

започатковано роботу ОЦ «Крим-Україна», визначено відповідальних осіб, 

розроблено ряд положень, нормативних та інформаційний документів, 

відповідно до Умов прийому та чинного законодавства; 5 - організація творчих 

конкурсів (4 потоки для ОР Бакалавр), вступних іспитів та комунікація в умовах 

карантину. Оскільки проведення творчого конкурсу вимагає присутності 

абітурієнтів, чимало зусиль було покладено на створення максимально 

безпечних, що вимагало збільшення площ та людських ресурсів, задіяних 

у вступній кампанії. 

Відповідно до нововведень 2020 р. постала необхідність оновлення усіх 

інформаційний матеріалів, розробка нових деталізованих інструкцій 

для абітурієнтів щодо особливостей Вступної кампанії 2020, зокрема 
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дотримання протиепідеміологічних заходів; електронної процедури реєстрації 

на творчі конкурси, ЄВІ тощо, та вдосконалення комунікації в цілому.  

Загалом, починаючи  з 2013 року до 2020 р. бачимо  тенденцію суттєвого 

зростання кількості вступників, які виявили бажання навчатись  у ЛНАМ 

на ОР «Бакалавр». Найвищі показники простежуємо саме у 2018-2020 рр. 

Очевидно, що така динаміка пов’язана з активною промоційною роботою 

окремих кафедр та Приймальної комісії. Саме складний 2020 р. став рекордним 

по набору вступників ступеня Бакалавр на основі ПЗСО (286 зарахованих, в той 

час як у 2019 їх було 271, у 2018 – 253). Також, попри усі організаційні труднощі, 

можемо стверджувати, що позитивно на конкурсну ситуацію вплинули нові 

зміни в Умовах прийому 2019-2020 щодо проведення творчих конкурсів 

в кілька потоків перед подачею заяв на вступ. Така система дала вступникам 

можливість скласти ТК на різні освітні програми і чіткіше визначитися 

з пріоритетним вибором як освітньої програми так і ЗВО в цілому, 

що підтверджено кількісними показниками зарахованих в рамках Вступної 

кампанії 2020 р., яка була проведена в складних обставинах карантинного року,  

однак стала найбільш ефективною та результативною у ЛНАМ. Найменші 

показники загального набору були у 2015-2017 рр., що було пов'язано також 

і з демографічною ситуацією.(2015 – 183, 2016 – 186, 2017 – 183). Варто 

зауважити, що цьогоріч маємо також найбільший від 2013 р. показник 

зарахованих на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб. 

2020 р. було надано значно більше бюджетних місць на усі спеціальності  

ОР Магістр: загальна кількість—115 місць у 2020 р. (в той час як ми отримали 

62 у 2019, 98 у 2018). Однак впровадження обов’язкового ЄВІ з іноземної мови 

для художніх спеціальностей 022 і 023 негативно вплинуло на загальні кількісні 

показники зарахування ступеня Магістр і 20 місць було повернуто державному 

замовнику, оскільки ряд вступників не склали ЄВІ [1]. 
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Висновки. Львівська національна академія мистецтв належить 

до кращих мистецьких навчальних закладів України за своїми традиціями 

та кадровим складом. Однак, в умовах конкуренції, важливо посилювати 

промоційні заходи серед потенційних абітурієнтів. Одним із важливих кроків 

при цьому є проведення певного моніторингу запитів вступників, налагодження 

прямих контактів Академії із закладами середньої загальної та спеціальної 

мистецької освіти і, вивчення досвіду діяльності успішних та авторитетних 

навчальних закладів за кордоном. Мистецьким ЗВО вкрай важливо скеровувати 

усі зусилля на створення комфортних умов для навчання у ЛНАМ, максимально 

популяризувати наші здобутки та конкурентні переваги на ринку освітніх 

послуг, сприяти формуванню позитивного іміджу нашого ЗВО 

на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Введення в науковий обіг 

проблематики, пов’язаної зі вступною кампанією є вкрай актуальною в сучасних 

умовах динаміки вищої освіти та може бути використано для подальших 

досліджень, зокрема в контексті специфіки ЗВО мистецького профілю. 

 

Список використаних джерел 

1. Офіційний сайт Львівської національної академії мистецтв. URL:  

https://lnam.edu.ua/uk/ (дата звернення: 03.05.2021). 
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УДК 378.091.212.1 

СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ В ХНПУ ІМЕНІ 

Г.С. СКОВОРОДИ: ДОСВІД, РИЗИКИ, ПРОПОЗИЦІЇ 

Гуцан Т.Г., к.п.н., доц., доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії, 

відповідальний секретар приймальної комісії, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна 

Нестеренко Н.П., к.ф.н., доц., доцент кафедри українознавства і лінгводидактики, 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 

м. Харків, Україна 

Функціонування будь-якого університету залежить від згуртованої 

роботи приймальної комісії й ефективно проведеної вступної кампанії. 

Саме тому важливо проаналізувати особливості вступної кампанії 2020 

в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, 

що проходила в умовах адаптивного карантину, визначити ризики вступної 

кампанії 2021 та розробити напрями їхнього подолання. 

Прийом вступників до університету у 2020 році відбувався згідно 

з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України [1] та Правилами 

прийому до ХНПУ імені Г.С. Сковороди [2]. Від абітурієнтів, які вступали на І курс 

денної форми навчання для здобуття ступеня «Бакалавр», було прийнято 6033 

заяви, що на 302 заяви менше, ніж у 2019 році. Конкурс по університету 

на місця державного замовлення денної форми навчання становив 12,3, 

а на окремі спеціальності – від 37 (022 Дизайн), 33,3 (053 Психологія), 

до 1,6 (025 Музичне мистецтво) осіб. Популярними серед вступників були 

спеціальності: 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська), 035.01 Філологія (українська мова та література), 

016 Спеціальна освіта (логопедія), 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

022 Дизайн,  017 Фізична культура і спорт. 
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Обсяг доведеного державного замовлення становив 394 місця, 

що на 57 місць більше, ніж у 2019 році. 319 осіб було рекомендовано 

до зарахування за державним замовленням. 14 осіб були переведені 

на вакантні місця державного замовлення. За квотою-1 було зараховано 

19 осіб. 12 осіб, які вступали через ОЦ «Донбас-Україна», були зараховані 

за квотою-2. Усього через ОЦ «Донбас-Україна» вступило на денну форму 

навчання 14 осіб. За державним замовленням на 1 курс було зараховано 

345 осіб, що на 36 осіб більше, ніж у 2019 році. 510 вступників зараховані 

на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб. За скороченою 

програмою для здобуття ступеня «Бакалавр» було зараховано 62 особи 

на денну форму навчання, із них на місця держзамовлення – 28 осіб, на місця, 

що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб, – 34 особи. 

Отже, для здобуття ступеня «Бакалавр» денної форми навчання всього було 

зараховано 917 осіб (у т.ч. на скорочений термін навчання), що на 6,4% більше, 

ніж у 2019 році.  

Для здобуття ступеня «Магістр» на денну форму навчання зараховано 

409 осіб, із них на місця державного замовлення зараховано 185 осіб, на місця, 

що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб, – 213 осіб зараховано 

в основний набір й 11 вступників з додаткового набору. На жаль, кількість 

магістрів, які здобувають вищу освіту в ХНПУ імені Г.С. Сковороди скоротилася 

на 14,3% у порівнянні з 2019 роком. 

На заочну форму навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» усього було 

зараховано 256 осіб (у т.ч. на скорочений термін навчання). На 1 курс заочної 

форми навчання було зараховано 110 осіб за рахунок фізичних та юридичних 

осіб, що на 29 осіб більше, ніж у 2019 році. 1 абітурієнт, який вступав через 

ОЦ «Донбас-Україна», був переведений на місця державного замовлення. 

За скороченою програмою для здобуття ступеня «Бакалавр» було зараховано 
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136 осіб на заочну форму навчання, із них на місця держзамовлення було 

зараховано 4 особи, на місця, що фінансуються за рахунок фізичних 

та юридичних осіб, – 132 особи. За результатами додаткового набору 10 осіб 

були зараховані на навчання зі скороченим терміном. Для здобуття ступеня 

«Магістр» було зараховано на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб, – 367 осіб. Державне замовлення на заочній формі 

навчання для здобуття ступеня «Магістр» не передбачено. За результатами 

додаткового набору було зараховано 40 осіб. Отже, для здобуття ступеня 

«Магістр» заочної форми навчання було зараховано 407 осіб, 

що на 22,2% менше, ніж у 2019 році. 

За підсумками вступної кампанії 2020 року до університету було 

зараховано 2036 осіб.   

Новим у вступній кампанії минулого року було: створення освітнього 

центру «Донбас-Україна», «Крим-Україна» в університеті, основним завданням 

якого стало надання консультацій і допомоги під час вступної кампанії особам, 

місцем проживання яких є тимчасово окуповані території в Донецькій 

і Луганській областях, Автономної Республіки Крим і міста Севастополя; 

обмеження кількості подання електронних заяв вступників із 7 до 5; 

установлення межі конкурсного балу на рівні 125 балів для участі в конкурсі 

на місця державного замовлення; установлення межі конкурсного балу на рівні 

не нижче 140 для вступників, які подавали електронні заяви на спеціальність 

081 Право незалежно від форми здобуття освіти; обов’язкове подання 

абітурієнтами, які вступали до університету на скорочений або нормативний 

термін навчання на основі диплому молодшого спеціаліста, сертифікату ЗНО 

з української мови та літератури, а на спеціальність 051 Економіка – двох 

сертифікатів ЗНО з української мови та літератури, з історії або математики; 

проходження вступниками ЕВІ з іноземної мови  із використанням 
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організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання для здобуття ступеня «Магістр» на спеціальності 051 Економіка, 

052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 035 Філологія, 022 Дизайн, 

024 Хореографія, 091 Біологія, 073 Менеджмент, 081 Право; подання 

документів вступниками до приймальної комісії засобами поштового зв’язку.  

Основними перешкодами, з якими стикнулися працівники приймальної 

комісії у 2020 році, були такі: по-перше, у зв’язку зі складною епідеміологічною 

ситуацією в країні відбулося перенесення строків вступної кампанії, основний 

етап якої збігся з початком навчального року в університеті; по-друге, 

відчувався брак тісної співпраці університет−школа. Під час першого етапу 

карантину вступники були недостатньо проінформовані щодо механізму 

проведення вступної кампанії 2020. Так 60% абітурієнтів не знали, 

як зареєструвати електронний кабінет, як завантажити необхідні документи 

до нього, які результати ЗНО необхідно подавати на ту чи іншу спеціальність, 

як скористатися правом першочергового зарахування, де переглянути 

рейтинговий список тощо. 

Складні умови вступної кампанії 2020 вимагали додаткових зусиль 

від працівників приймальної комісії в питаннях щодо створення пункту 

допомоги в реєстрації електронного кабінету вступника, освітнього центру 

«Донбас/Крим-Україна»; організації в проведенні вступних іспитів і творчих 

конкурсів, поселення вступників до гуртожитків університету цілодобово, 

прийому документів й оформлення угод про надання освітніх послуг 

із дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог під час адаптивного карантину.  

Після затвердження Правил прийому до ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

у 2021 році, приймальною комісією були визначені ризики вступної кампанії 

2021. Так, зокрема це недостатня поінформованість вступників щодо механізму 

проведення вступної кампанії 2021, обов’язкове складання ЄВІ з іноземної 
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мови для бакалаврів,  неможливість вступу за іншою спеціальністю 

для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на спеціальність 081 Право, 

обов’язкове подання двох сертифікатів ЗНО для молодших спеціалістів 

і бакалаврів, недоступність інформації про роботу ОЦ «Донбас/Крим-Україна».  

Зважаючи на складність і напруженість вступної кампанії 2020 

та враховуючи зазначені вище ризики, приймальна комісія університету 

розробила напрями їхнього подолання та пропозиції:  

а) на рівні університету необхідним є: посилення співпраці ПК 

із деканатами під час підготовки до проведення дня відчинених дверей 

в онлайн форматі, із відділом профорієнтаційної роботи й відділом практик 

щодо надання актуальної інформації школам і коледжам про хід вступної 

кампанії; проведення роз’яснювальної роботи з випускниками 4 курсів 

щодо процедури реєстрації та проходження ЗНО з іноземної мови та ЄФВВ; 

проведення профорієнтаційної роботи з випускниками фахових коледжів 

й училищ щодо особливостей вступу 2021; залучення вступників до участі 

в олімпіадах, що проводить університет; налагодження співпраці 

з громадською організацією «Відкрита політика» щодо розповсюдження 

інформації про роботу ОЦ «Донбас/Крим-Україна» на базі 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди;  

б) на рівні університет – МОН України: скоротити кількість заяв, 

що подаються до ЗВО на місця держзамовлення, до трьох (особливо 

для педагогічних спеціальностей); розробити в базі ЄДЕБО опцію 

автоматичного розрахунку середнього бала свідоцтва про ПЗСО 

й відображення цієї інформації в електронному кабінеті вступника; надати 

технічну можливість заміни неправильно завантажених документів 

в особистому електронному кабінеті вступника, якщо заява має статус 

«Потребує уточнення вступником»; у базі ЄДЕБО створити функцію реєстрації 
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на творчий конкурс для вступників, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти за алгоритмом реєстрації на ЗНО й поєднати цю функцію 

з особистим електронний кабінетом вступника, у якому б відображалася 

інформація щодо реєстрації на творчий конкурс і його результат. 

Отже, викладені вище міркування щодо специфіки проведення вступної 

кампанії в ХНПУ імені Г.С. Сковороди та висловлені пропозиції щодо 

попередження ризиків закладають підґрунтя для успішної реалізації завдань 

вступу 2021. 

 

Список використаних джерел: 
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УДК378.091[316.776(438.32) 

ПРОМОЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ДОСВІД ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ 

Глушко М. І., викладачка кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної 

академії мистецтв, відповідальний секретар Приймальної комісії ЛНАМ  

Пандемія коронавірусу неминуче вплинула на зміну форм комунікації 

із потенційними вступниками до закладів освіти, а структурні підрозділи, 

які працюють над промоцією, змушені оперативно реагувати на виклики часу 

та шукати нові канали для поширення інформації про свою діяльність. В умовах 

карантинних обмежень всім закладам освіти необхідно посилювати промоційні 

заходи, більшою мірою у онлайн режимі. Вважаємо за необхідне провести 

цілісне і ґрунтовне дослідження, в якому буде проаналізовано діяльність 

закладів освіти в час пандемії в контексті промоції та розкрито і належно 

оцінено їх внесок у формування тенденцій у цій сфері. 

Мета дослідження – вивчення досвіду роботи закладів освіти в напрямку 

комунікації з абітурієнтами  на прикладі діяльності Львівської національної 

академія мистецтв. 

Результати. Львівська національна академія мистецтв (далі – ЛНАМ) 

належить до кращих мистецьких навчальних закладів України зі своїми 

традиціями та кадровим складом. Промоційна діяльність ЛНАМ від 2020 року 

переорієнтована на максимально ефективну комунікацію з абітурієнтами саме 

у дистанційному форматі з використанням усіх можливих каналів та соціальних 

мереж, донесення до них ключових позицій Правил прийому до ЛНАМ у 2020 

р, професійну орієнтацію, максимальну агітацію щодо складання творчого 

конкурсу саме у ЛНАМ, зворотній зв'язок та ін. 
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З метою налагодження ефективної та оперативної комунікації 

із абітурієнтами у ЛНАМ використовується ряд каналів, серед яких офіційний 

сайт ЛНАМ, соціальні мережі Instagram, Facebook, YouTube. В сучасних реаліях 

стрімкого розвитку інформаційних технологій, SMM (Social Media Marketing) 

та особливої популярності соцмережі Instagram серед молоді (основна цільова 

аудиторія – вікова група від 15 до 25 р.), у травні 2018 створено сторінку 

в соціальній мережі Instagram – //abiturient_lnam, яка успішно функціонує 

до сьогодні із назвою //student_lnam і нараховує 3200 активних користувачі, 

що досить переконливо, враховуючи порівняно вузьку специфіку. 

Під час вступної кампанії 2020 в умовах пандемії саме Instagram-акаунт 

//student_lnam став найбільш ефективним інструментом комунікації 

із абітурієнтами, платформою для оперативних публікацій актуальної 

інформації Приймальної комісії тощо. Під час Вступної кампанії на сторінці 

публікувалася вичерпна інформація про специфіку та перебіг вступної кампанії 

2020. Сьогодні Instagram-акаунт //student_lnam генерує актуальну інформацію, 

пов’язану із діяльністю ЛНАМ: публікує анонси заходів, подій, творчих 

зустрічей, виставок, презентацій, лекцій тощо, фото-звіти, відео-історії життя 

і творчості студентів, випускників та викладачів ЛНАМ, а також дає 

рекомендації щодо актуальних мистецьких конкурсів, грантів, сторінок 

художників та культурно-мистецьких інституцій України. Окрім того, часто 

проводяться опитування серед студентів щодо навчання у ЛНАМ. Результати 

опитувань користувачі можуть переглянути у публікаціях сторінки. В діректі 

сторінки ведеться активна комунікація із абітурієнтами та студентами щодо 

вступної кампанії, навчального процесу тощо.  

Актуальна інформація щодо специфіки вступної кампанії 2020 також 

оперативно оприлюднювалась на офіційній сторінці у соціальній мережі 
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Facebook //lvivartacademy, за якою стежать 4881 підписників та вподобали 4452 

осіб [1]. 

У 2020 році активно використовували YouTube-канал 

«Львівська національна академія мистецтв». На каналі опубліковано ряд 

відео-роликів, які висвітлюють специфіку Вступної кампанії 2020 та особливості 

діяльності факультетів та кафедр ЛНАМ (ролик «Освітні програми ЛНАМ 2020»), 

які переглянули близько 5000 глядачів. Також відзнято два ролики про кафедру 

графічного дизайну та кафедри художнього скла ЛНАМ в рамках програми 

«Мотиватор» Телевізійного Центру «Кадрики» [2].  

В листопаді 2020 року створено Telegram-канал «Вступна кампанія 

ЛНАМ 2021», де буде публікуватись актуальна інформація про особливості 

вступу до Львівської національної академії мистецтв у 2021 році. 

Зміни стосуються також форми проведення Днів відкритих дверей. 

У 2020 році змінено формат  та переведено його ONLINE в Zoom у зв’язку 

із карантинними обмеженнями. У 2020 році Дні відкритих дверей ONLINE, 

що передували вступній кампанії відбулись 24 квітня, окрема онлайн-зустріч 

з вступниками в магістратуру ЛНАМ – 8 травня 2020 року, та підсумковий - 

5 червня 2020 року. Під час Днів відкритих дверей в Zoom абітурієнти мали 

змогу отримати інформацію про перегляди студентів 4-го курсу (фото), 

факультети та освітні програми ЛНАМ (мультимедійна презентація), отримати 

актуальну інформацію від представників Приймальної комісії щодо новацій 

вступної кампанії у 2020 році (мультимедійна презентація та обговорення), 

відповіді на запитання. Загалом, Дні відкритих дверей онлайн справили 

позитивний вплив на вступну кампанію 2020 в умовах пандемії коронавірусу 

і сприяли налагодженню ефективної комунікації з потенційними абітурієнтами, 

оскільки всі відео опубліковані на YouTube-каналі [2]. 

https://www.facebook.com/lvivartacademy
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Працівниками Приймальної комісії розроблено нові промоматеріали 

для абітурієнтів, а саме п’ять мультимедійних презентацій,  ряд спеціальних 

інструкцій, в яких подано інформацію про реєстрацію на ЄВІ, реєстрацію та ТК 

та створення електронних кабінетів, подачу заяв на навчання, оприлюднення 

рейтингових списків, подачу оригіналів документів, поселення в гуртожиток, 

укладання договорів, оплату навчання та початок семестру. Також створено 

новий  буклет «10 причин обрати мистецтво як професію»  у співпраці 

із відділом видавництва та інформації ЛНАМ в рамках проєкту «Комунікаційна 

кампанія галереї ЛНАМ» за підтримки Українського культурного фонду. Буклет 

у електронному форматі розміщено на офіційному сайті ЛНАМ у розділі 

«Навчання» - «Абітурієнту» - «Умови вступу», що дасть змогу комунікувати 

з більшою кількістю абітурієнтів дистанційно у зв’язку з пандемією Covid-19 [3].   

Протягом 2020 року абітурієнти не мали змоги повноцінно відвідувати 

академію через карантинні обмеження, тому візити  проводились лише 

у галереї ЛНАМ чи у дворі на відкритому повітрі у дворі із дотриманням всіх 

санітарно-епідеміологічних вимог. 

Висновки: Враховуючи динаміку змін у вищій освіті, Приймальній комісії 

та всім структурним підрозділам Академії важливо скеровувати усі зусилля 

на створення комфортних умов для навчання у ЛНАМ та максимально 

популяризувати здобутки та конкурентні переваги на ринку освітніх послуг 

та сприяти формуванню позитивного іміджу ЗВО. Швидка реакція на виклики 

часу, які спонукали до активної промоційної роботи Приймальної комісії 

та окремих структурних підрозділів ЛНАМ, дала змогу у 2020 вийти 

на позитивний результат та досягти рекордних показників по вступу. Результати 

дослідження та досвід ЛНАМ можуть бути використані у подальшій розробці 

обраної теми та при підготовці промоційних кампаній у закладах освіти. 
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II. ВСТУП НА НАВЧАННЯ 

ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ БАКАЛАВРА 

УДК 378.141 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ 

БАКАЛАВРА У 2020 РОЦІ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р. філос.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; Сірик М. В., к. е. н.; 

Гармаш О. В., к. т. н.; Чумаченко М. В., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

У попередні роки кількість поданих заяв на небюджетні конкурсні 

пропозиції не обмежувалася. Це не призводило до непорозумінь, враховуючи 

необхідність під час реалізації свого права на обрання місця навчання 

виконувати вимоги до зарахування особисто вступником (подати особисто 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка 

до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших 

документів, укласти договір про навчання між закладом вищої освіти 

та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх 

вступників), а також додатково укласти договір між закладом вищої освіти 

та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу 

для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання 

щодо її оплати). 

У 2021 році в абзаці п’ятнадцятому п.1. розділу VI Умов прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році [1], затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, 
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зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року 

за № 1225/35508 (далі – Умови прийому) визначено: 

«Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного 

та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних 

пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.». 

З іншого боку п.2. розділу ХІ Умов прийому визначено: 

«Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування 

відповідно до пункту 1 розділу X цих Умов та Правил прийому. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково 

укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) 

особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, 

беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови 

від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ 

скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється 

згідно з договором між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) 

особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, 

беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.». 

Водночас розділ Х Умов прийому зі змінами [2], анонсованими 

Міністерства освіти і науки України, визначає: 

«X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі 

та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального 

замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення 

про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного 

в розділі V цих Умов або відповідно до нього, зобов'язані виконати вимоги 
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для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати 

особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, 

до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти, а також укласти 

договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі 

батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). 

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання, шляхом: 

- надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом 

вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів 

освітньої діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в розділі V цих Умов 

або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті; 

- надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Умов або відповідно до нього. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування),  

між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних 

представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу 

про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування 

без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути 

виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено 

впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ 

скасовується в частині зарахування такої особи. 
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Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти 

протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання 

документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, 

ім'я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред'являє приймальній 

(відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію 

акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі 

документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, 

які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну 

заяву, роздруковану приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 

або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного 

або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Умов або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі 

XIII цих Умов), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) 

на навчання за державним та регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного 

або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Умов або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.». 

Аналізуючи вищенаведене теоретично може виникнути ситуація, 

коли заклади вищої освіти вимушені будуть зарахувати одного і того ж самого 
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вступника, який скористається своїм правом на обрання місця навчання 

за допомогою надсилання сканованих копій, з накладанням на відповідні 

файли кваліфікованого електронного підпису, одразу на 30 місць, а в разі 

неотримання ним жодної рекомендації на місця держзамовлення, на 35 місць. 

Як показує багаторічна статистика, не більше 0,15% одночасно 

навчаються за двома спеціальностями, а більше загалом поодинокі випадки.  

Згідно п. 2. розділу ХІ Умов прийому, у разі відмови від укладання договору 

у встановлений термін, наказ скасовується в частині зарахування такої особи, 

але на ці 29 (34) місця можна було б зарахувати вступників, які дійсно бажають 

навчатися на цій конкурсній пропозиції. 

Враховуючи, що Приймальні комісії закладів вищої освіти зараз 

не можуть до виходу наказу про зарахування проконтролювати надсилання 

сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 

електронного підпису вступника, до іншого закладу, пропонується передбачити 

в особистому кабінеті вступника в Єдиній державній базі з питань освіти, 

яка повністю контролює процес не тільки вступу, а й навчання, відповідне поле, 

яке дозволяє вступнику один раз обрати місце навчання на небюджетній 

конкурсній пропозиції. А в разі вибору вступником кількох конкурсних 

пропозицій для подальшого навчання, обмежити другу або більше процедуру 

подання оригіналів особистим поданням. 

Список використаних джерел: 
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(дата звернення: 13.05.2021 р.).  

УДК 378.141 

АНАЛІЗ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗА ШИРОКИМ КОНКУРСОМ 

МІЖГАЛУЗЕВОЇ ГРУПИ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Коперсак В. М.; Мотроненко В. В., д-р. філос.; 

Балашов Д. В.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; 

Сірик М.В., к. е. н.; Гармаш О. В., к. т. н.; Орлова Т. В., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

З 2018 року до принципів розподілу за широким конкурсом 

було внесено зміни – запроваджено галузеві конкурси [1], при яких 

рейтинговий список вибудовується не в межах кожної спеціальності, а в межах 

галузі знань. Це дало змогу здійснити розподіл бюджетних місць 

між спеціальностями всередині певних галузей знань більш відповідними 

до бажань вступників та усувало диспропорцію в прохідних балах між різними 

спеціальностями в межах галузі знань.  

З 2019 року галузевий конкурс було запроваджено для галузі знань 

07 «Управління та адміністрування». А вже 2020 року було впроваджено нову 

практику міжгалузевого широкого конкурсу [2], до якого було включено 

спеціальності галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (071 «Облік 

і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність»), а також спеціальності 051 «Економіка» та 281 «Публічне 

управління та адміністрування». Проаналізуємо, до яких наслідків при наданні 

рекомендацій на місця державного замовлення це призвело.  

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-shodo-zmin-do-umov-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2021-roci
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Загальний обсяг суперобсягу державного замовлення на цю міжгалузеву 

групу становив 3624 місця з урахуванням вступників за квотою-1 та квотою-2. 

Кількість рекомендацій за квотою-1 становила 270 осіб, за квотою-2 140 осіб 

і на загальних умовах 3354 особи.  

Розподіл рекомендацій на загальних умовах у розрізі спеціальностей 

наведено на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Розподіл рекомендацій державного замовлення 

на загальних умовах в розрізі спеціальності міжгалузевого конкурсу 

 

Найбільше рекомендацій отримали спеціальності 051 «Економіка» – 

29 %, 073 «Менеджмент» – 26 %, 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» – 14 % та 075 «Маркетинг» - 13 %.  

Можна відзначити, що, наприклад, за спеціальністю 051 «Економіка» 

в 2020 році було надано 971 рекомендацію за міжгалузевим конкурсом, 

водночас в 2019 році було рекомендовано лише 817 осіб. Якщо зважити 

на те, що суперобсяг державного замовлення у 2020 році за міжгалузевим 

конкурсом знизився на 10 % відносно сумарного суперобсягу за 2019 рік 
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за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» та спеціальностями 

051 «Економіка» і 281 «Публічне управління та адміністрування», то можна 

констатувати, що рекомендація на спеціальність 051 «Економіка» зросла 

на 6,7 відсоткових пункти відносно суперобсягу державного замовлення.  

Подальшого аналізу потребує кількість наданих рекомендацій в межах 

спеціальностей на кожну конкурсну та відсутність рекомендованих. 

Для спеціальності 051 результати наведено на рис. 2.  

 
Рисунок 2. Кількість конкурсних пропозицій та отримані рекомендації 

на загальних умовах для спеціальності 051 «Економіка» 

 

Частка конкурсних пропозицій, що не отримали рекомендацій 

на загальних умовах, становить 37,9 %. Якщо врахувати конкурсні пропозиції, 

на які було також надано рекомендації лише за квотою-1, то частка знизиться 

до 29,6 %. Також можна відзначити, що 41,4 % конкурсних пропозицій 

отримали від 1 до 5 рекомендацій, охопивши 16,3 % рекомендованих 

абітурієнтів.  

Для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» результати наведено 

на рис. 3.  
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Рисунок 3. Кількість конкурсних пропозицій та отримані рекомендації 

на загальних умовах для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 

Частка конкурсних пропозицій, що не отримали рекомендацій 

на загальних умовах, становить 43,8 %. Якщо врахувати конкурсні пропозиції, 

на які було також надано рекомендації лише за квотою-1, то частка знизиться 

до 31,4 %. Також можна відзначити, що 47,6 % конкурсних пропозицій 

отримали від 1 до 5 рекомендацій, охопивши 48,8 % рекомендованих 

абітурієнтів. 

Для спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

результати наведено на рис. 4.  

 

Рисунок 4. Кількість конкурсних пропозицій та отримані рекомендації 

на загальних умовах для спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа  

та страхування» 

 

Частка конкурсних пропозицій, що не отримали рекомендацій 

на загальних умовах, становить 39,4 %. Якщо врахувати конкурсні пропозиції, 

на які було також надано рекомендації лише за квотою-1, то частка знизиться 

до 20,2 %. Також можна відзначити, що 39,4 % конкурсних пропозицій 

отримали від 1 до 5 рекомендацій, охопивши 23,2 % рекомендованих 

абітурієнтів. 

Для спеціальності 073 «Менеджмент» результати наведено на рис. 5.  
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Рисунок 5. Кількість конкурсних пропозицій та отримані рекомендації 

на загальних умовах для спеціальності 073 «Менеджмент» 

Частка конкурсних пропозицій, що не отримали рекомендацій 

на загальних умовах, становить 37,2 %. Якщо врахувати конкурсні пропозиції, 

на які було також надано рекомендації лише за квотою-1, то частка знизиться 

до 29,1 %. Також можна відзначити, що 39,5 % конкурсних пропозицій 

отримали від 1 до 5 рекомендацій, охопивши 19,6 % рекомендованих 

абітурієнтів. 

Для спеціальності 075 «Маркетинг» результати наведено на рис. 6.  

 

Рисунок 6. Кількість конкурсних пропозицій та отримані рекомендації 

на загальних умовах для спеціальності 075 «Маркетинг» 

Частка конкурсних пропозицій, що не отримали рекомендацій 

на загальних умовах, становить 27,4 %. Якщо врахувати конкурсні пропозиції, 

на які було також надано рекомендації лише за квотою-1, то частка знизиться 

до 21,9 %. Також можна відзначити, що 45,2 % конкурсних пропозицій 

отримали від 1 до 5 рекомендацій, охопивши 17,5 % рекомендованих 

абітурієнтів. 

Для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

результати наведено на рис. 7.  
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Рисунок 7. Кількість конкурсних пропозицій та отримані рекомендації 

на загальних умовах для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля  

та біржова діяльність» 

Частка конкурсних пропозицій, що не отримали рекомендацій 

на загальних умовах, становить 42,1 %. Якщо врахувати конкурсні пропозиції, 

на які було також надано рекомендації лише за квотою-1, то частка знизиться 

до 31,6 %. Також можна відзначити, що 41,1 % конкурсних пропозицій 

отримали від 1 до 5 рекомендацій, охопивши 26,9 % рекомендованих 

абітурієнтів. 

І, нарешті, для спеціальності 281 «Публічне управління 

та адміністрування» результати наведено на рис. 8.  

 

Рисунок 8. Кількість конкурсних пропозицій та отримані рекомендації на 

загальних умовах для спеціальності 281 «Публічне управління  

та адміністрування» 

 

Частка конкурсних пропозицій, що не отримали рекомендацій 

на загальних умовах, становить 45,8 %. Якщо врахувати конкурсні пропозиції, 

на які було також надано рекомендації лише за квотою-1, то частка знизиться 

до 33,9 %. Також можна відзначити, що 47,5 % конкурсних пропозицій 
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отримали від 1 до 5 рекомендацій, охопивши 64,1 % рекомендованих 

абітурієнтів. 

Проведений аналіз показує, що на спеціальності 071, 072, 076, 281 

понад 40 % конкурсних пропозицій взагалі не отримують рекомендацій 

за широким конкурсом. Також понад 40 % конкурсних пропозицій отримали 

від 1 до 5 рекомендацій, що може мати наслідком формування 

малокомплектних груп та зниження якості навчання. Тому можна 

рекомендувати розглянути питання встановлення кваліфікаційного мінімуму 

державного замовлення хоча б на рівні 3–4 рекомендацій, що дасть змогу 

уникнути розпорошення державного замовлення на освітні програми,/ 

що не користуються популярністю.  
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УДК 378.141 

ПІДСУМКИ ПРИЙОМУ ВСТУПНИКІВ, 

ЯКІ ЗДОБУЛИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ 

«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ», ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

В 2019 РОЦІ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Коперсак В. М.; Мотроненко В. В., д-р. філос.; 

Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; Сірик М. В., к. е. н.; Гармаш О. В., к. т. н.; 

Радзівілюк К. І., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Відповідно до правил прийому в КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році [1] 

та Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; 

та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» [2] вступ на базі 

здобутого ОКР «молодший спеціаліст» в КПІ ім. Ігоря Сікорського проводився 

за 18 спеціальностями на 12 факультетах (інститутах). Більшість спеціальностей 

– спеціальності інженерно-технічного спрямування, окрім спеціальності 

227 Фізична терапія, ерготерапія. Для вступу молодших спеціалістів на освітній 

ступінь бакалавра було сформовано 73 конкурсні пропозиції, зокрема: 

1. Видавничо-поліграфічний інститут, 133 Комп'ютеризовані поліграфічні 

системи, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

2. Видавничо-поліграфічний інститут, 133 Комп'ютеризовані поліграфічні 

системи, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма навчання  

3. Видавничо-поліграфічний інститут, 186 Технології друкованих 

і електронних видань, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма 

навчання  
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4. Видавничо-поліграфічний інститут, 186 Технології друкованих 

і електронних видань, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма 

навчання  

5. Інженерно-хімічний факультет, 101 Екологічна безпека, Бакалавр 

на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

6. Інженерно-хімічний факультет, 131 Інжиніринг паковань 

та пакувального обладнання, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна 

форма навчання  

7. Інженерно-хімічний факультет, 133 Комп’ютерно-інтегровані 

технології проектування обладнання хімічної інженерії, Бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

8. Інженерно-хімічний факультет, 151 Технічні та програмні засоби 

автоматизації, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма 

навчання  

9. Інженерно-хімічний факультет, 151 Технічні та програмні засоби 

автоматизації, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма 

навчання  

10. Інженерно-хімічний факультет, 161 Промислова екологія 

та ресурсоефективні чисті технології , Бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, денна форма навчання  

11. Інженерно-хімічний факультет, 161 Промислова екологія 

та ресурсоефективні чисті технології, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 

заочна форма навчання  

12. Інститут аерокосмічних технологій, 134 Літаки і вертольоти, Бакалавр 

на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  
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13. Інститут аерокосмічних технологій, 173 системи керування 

літальними апаратами та комплексами, Бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, денна форма навчання  

14. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, 

141 Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

15. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, 

141 Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма навчання  

16. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, 

141 Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології, Бакалавр на 

основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

17. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 

141 Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології, Бакалавр на 

основі молодшого спеціаліста, заочна форма навчання  

18. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, 141 Інжиніринг 

автоматизованих електротехнічних комплексів, Бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, денна форма навчання  

19. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, 141 Інжиніринг 

автоматизованих електротехнічних комплексів, Бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, заочна форма навчання  

20. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, 141 Системи 

забезпечення споживачів електричною енергією, Бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

21. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, 141 Системи 

забезпечення споживачів електричною енергією, Бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, заочна форма навчання  
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22. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, 

144 Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

23. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, 

144 Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма навчання  

24. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, 

184 Геоінженерія, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма 

навчання  

25. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, 

184 Геоінженерія, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма 

навчання  

26. Інститут матеріалознавства та зварювання, 131 Технології 

та інжиніринг у зварюванні, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна 

форма навчання  

27. Інститут матеріалознавства та зварювання, 131 Технології 

та інжиніринг у зварюванні, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна 

форма навчання  

28. Інститут матеріалознавства та зварювання, 131 Технологічні системи 

інженерії з'єднань і поверхонь, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 

денна форма навчання  

29. Інститут матеріалознавства та зварювання, 132 Металофізичні 

процеси та їх комп’ютерне моделювання, Бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, денна форма навчання  

30. Інститут матеріалознавства та зварювання, 132 Нанотехнології 

та комп’ютерний дизайн матеріалів, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 

денна форма навчання  
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31. Інститут матеріалознавства та зварювання, 132 Нанотехнології 

та комп’ютерний дизайн матеріалів, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 

заочна форма навчання  

32. Інститут матеріалознавства та зварювання, 136 Комп’ютеризовані 

процеси лиття, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма 

навчання  

33. Механіко-машинобудівний інститут, 131 Інструментальні системи 

інженерного дизайну, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма 

навчання  

34. Механіко-машинобудівний інститут, 131 Прикладна механіка 

пластичності матеріалів, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна 

форма навчання  

35. Механіко-машинобудівний інститут, 131 Технології комп'ютерного 

конструювання верстатів, роботів та машин, Бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, денна форма навчання  

36. Механіко-машинобудівний інститут, 131 Технології 

машинобудування, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма 

навчання  

37. Приладобудiвний факультет, 151 Комп'ютерно-інтегровані 

оптико-електронні системи та технології, Бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, денна форма навчання  

38. Приладобудiвний факультет, 151 Комп'ютерно-інтегровані технології 

виробництва приладів, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна 

форма навчання  

39. Приладобудiвний факультет, 151 Комп'ютерно-інтегровані технології 

проектування приладів, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна 

форма навчання  
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40. Приладобудiвний факультет, 151 Комп'ютерно-інтегровані технології 

та системи навігації і керування, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 

денна форма навчання  

41. Приладобудiвний факультет, 151 Комп'ютерно-інтегровані технології 

та системи навігації і керування, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 

заочна форма навчання  

42. Приладобудiвний факультет, 152 Інформаційні вимірювальні 

технології екологічної безпеки, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 

денна форма навчання  

43. Приладобудiвний факультет, 152 Інформаційні вимірювальні 

технології екологічної безпеки, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 

заочна форма навчання  

44. Приладобудiвний факультет, 152 Інформаційні вимірювальні 

технології та системи, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма 

навчання  

45. Приладобудiвний факультет, 152 Метрологія та вимірювальна 

техніка, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

46. Приладобудівний факультет, 151 Комп'ютерно-інтегровані технології 

проектування приладів, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна 

форма навчання  

47. Приладобудiвний факультет, 151 Комп'ютерно-інтегровані технології 

виробництва приладів, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна 

форма навчання  

48. Радіотехнічний факультет, 172 Інтелектуальні технології 

мікросистемної радіоелектронної техніки, Бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, денна форма навчання  
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49. Радіотехнічний факультет, 172 Інтелектуальні технології 

мікросистемної радіоелектронної техніки, Бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, заочна форма навчання  

50. Радіотехнічний факультет, 172 Радіозв’язок і оброблення сигналів, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

51. Радіотехнічний факультет, 172 Радіозв’язок і оброблення сигналів, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма навчання  

52. Радіотехнічний факультет, 172 Радіосистемна інженерія, Бакалавр 

на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

53. Радіотехнічний факультет, 172 Радіосистемна інженерія, Бакалавр 

на основі молодшого спеціаліста, заочна форма навчання  

54. Радіотехнічний факультет, 172 Радіотехнічні інформаційні технології, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

55. Радіотехнічний факультет, 172 Радіотехнічні інформаційні технології, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма навчання  

56. Теплоенергетичний факультет, 142 Інженерія і комп'ютерні технології 

теплоенергетичних систем, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна 

форма навчання  

57. Теплоенергетичний факультет, 144 Теплові електричні станції, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

58. Теплоенергетичний факультет, 151 Автоматизація 

та комп'ютерно-інтегровані технології кіберенергетичних систем, Бакалавр на 

основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

59. Теплоенергетичний факультет, 151 Автоматизація 

та комп'ютерно-інтегровані технології кіберенергетичних систем, Бакалавр на 

основі молодшого спеціаліста, заочна форма навчання  
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60. Факультет біомедичної інженерії, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

61. Факультет електроенерготехніки та автоматики, 141 Електричні 

машини і апарати, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма 

навчання  

62. Факультет електроенерготехніки та автоматики, 141 Електричні 

машини і апарати, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма 

навчання  

63. Факультет електроенерготехніки та автоматики, 141 Електричні 

системи і мережі, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма 

навчання  

64. Факультет електроенерготехніки та автоматики, 141 Електричні 

системи і мережі, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма 

навчання  

65. Факультет електроенерготехніки та автоматики, 141 Електричні 

станції, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

66. Факультет електроенерготехніки та автоматики, 141 Електричні 

станції, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма навчання  

67. Факультет електроенерготехніки та автоматики, 

141 Електромеханічні системи автоматизації, електропривод 

та електромобільність, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма 

навчання  

68. Факультет електроенерготехніки та автоматики, 

141 Електромеханічні системи автоматизації, електропривод 

та електромобільність, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна 

форма навчання  
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69. Факультет електроенерготехніки та автоматики, 141 Управління, 

захист та автоматизація енергосистем, Бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, денна форма навчання  

70. Факультет електроенерготехніки та автоматики, 141 Управління, 

захист та автоматизація енергосистем, Бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, заочна форма навчання  

71. Факультет електроніки, 171 Електронні прилади та пристрої, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна форма навчання  

72. Факультет електроніки, 171 Електронні прилади та пристрої, 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, заочна форма навчання  

73. Факультет електроніки, 171 Електронні системи мультимедіа 

та засоби Інтернету речей, Бакалавр на основі молодшого спеціаліста, денна 

форма навчання 

На відміну від попередніх років в 2020 році вступники на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» обов'язково мали 

подати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 

та літератури. Крім того проводилось вступне фахове випробування 

в залежності від спеціальності (таблиця 1). 

 

Таблиця 1. Перелік вступних випробувань за спеціальностями 

та освітніми програмами 

Факультет/ 

інститут 

Спеціальність Освітні програми Вступні іспити 

Видавничо-

поліграфічний 

інститут 

133 Галузеве 

машинобудування 

Комп'ютеризовані 

поліграфічні системи 

Математика, 

фізика 

186 Видавництво 

та поліграфія 

Технології друкованих 

і електронних видань 

Математика, 

фізика 

Інститут 

матеріалознав-

ства 

131 Прикладна механіка Споріднені технології 

зварювання та 

ресурсозбереження 

Математика, 

фізика 
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та зварювання 

імені 

Є.О. Патона 

Технології та інжиніринг 

у зварюванні 

Математика, 

фізика 

132 Матеріалознавство Металофізичні процеси 

та їх комп’ютерне 

моделювання 

Математика, 

фізика 

Нанотехнології та 

комп’ютерний дизайн 

матеріалів 

Математика, 

фізика 

136 Металургія Комп’ютеризовані 

процеси лиття 

Математика, 

фізика 

Інженерно-

хімічний 

факультет 

101 Екологія Екологічна безпека Математика, 

хімія 

131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань 

та пакувального 

обладнання 

Математика, 

фізика 

133 Галузеве 

машинобудування 

Комп’ютерно-інтегровані 

технології проектування 

обладнання хімічної 

інженерії 

Математика, 

фізика 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Технічні та програмні 

засоби автоматизації 

Математика, 

фізика 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

Промислова екологія 

та ресурсоефективні чисті 

технології 

Математика, 

хімія 

Інститут 

енерго-

збереження 

та енерго-

менеджменту 

141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Електромеханічні 

та мехатронні системи 

енергоємних виробництв 

Математика, 

фізика 

Енергетичний 

менеджмент 

та енергоефективні 

технології 

Математика, 

фізика 

Інжиніринг 

автоматизованих 

електротехнічних 

комплексів 

Математика, 

фізика 

Системи забезпечення 

споживачів електричною 

енергією 

Математика, 

фізика 

144 Теплоенергетика Енергетичний 

менеджмент 

Математика, 

фізика 
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та інжиніринг 

теплоенергетичних систем 

184 Гірництво Геоінженерія Математика, 

фізика 

Механіко-

машино-

будівний 

інститут 

131 Прикладна механіка Інструментальні системи 

інженерного дизайну 

Математика, 

фізика 

Прикладна механіка 

пластичності матеріалів 

Математика, 

фізика 

Технології комп'ютерного 

конструювання верстатів, 

роботів та машин 

Математика, 

фізика 

Технології 

машинобудування 

Математика, 

фізика 

Інститут 

аерокосмічних 

технологій 

134 Авіаційна 

та ракетно-космічна 

техніка 

Літаки і вертольоти Математика, 

фізика 

173 Авіоніка Системи керування 

літальними апаратами 

та комплексами 

Математика, 

фізика 

Приладо-

будiвний 

факультет 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп'ютерно-інтегровані 

технології та системи 

навігації і керування 

Математика, 

фізика 

Комп'ютерно-інтегровані 

технології виробництва 

приладів 

Математика, 

фізика 

Комп'ютерно-інтегровані 

технології  проектування 

приладів 

Математика, 

фізика 

Комп'ютерно-інтегровані 

оптико-електронні 

системи 

та технології 

Математика, 

фізика 

152 Метрологія 

та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Інформаційні 

вимірювальні  технології 

екологічної безпеки 

Математика, 

фізика 

Інформаційні 

вимірювальні технології та 

системи 

Математика, 

фізика 

Метрологія та 

вимірювальна техніка 

Математика, 

фізика 

Радіотехнічний 

факультет 

172 Телекомунікації 

та радіотехніка 

Інтелектуальні технології 

мікросистемної 

Математика, 

фізика 
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радіоелектронної техніки 

Радіозв’язок 

і оброблення сигналів 

Математика, 

фізика 

Радіосистемна інженерія Математика, 

фізика 

Радіотехнічні 

інформаційні технології 

Математика, 

фізика 

Тепло-

енергетичний 

факультет 

142 Енергетичне 

машинобудування 

Інженерія і комп'ютерні 

технології 

теплоенергетичних систем 

Математика, 

фізика 

144 Теплоенергетика Теплові електричні станції Математика, 

фізика 

Факультет 

біомедичної 

інженерії 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

Фізична терапія Анатомія 

Факультет 

електро-

енерготехніки 

та автоматики 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електричні машини і 

апарати 

Математика, 

фізика 

Електричні системи і 

мережі 

Математика, 

фізика 

Електричні станції Математика, 

фізика 

Електромеханічні системи 

автоматизації, 

електропривод 

та електромобільність 

Математика, 

фізика 

Управління, захист 

та автоматизація 

енергосистем 

Математика, 

фізика 

Факультет 

електроніки 

171 Електроніка Електронні прилади 

та пристрої 

Денна, заочна 

Електронні системи 

мультимедіа та засоби 

Інтернету речей 

Математика, 

фізика 

Конкурсний відбір для цієї категорії вступників здійснювався 

за результатами ЗНО з української мови та літератури та вступного 

випробування, сума яких складала конкурсний бал вступника. За більшістю 

спеціальностей (табл.1) вступними випробуваннями були фахові іспити 

з математики та фізики, а також вступники мали можливість приймати участь 
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у конкурсі з балами ЗНО 2020 року з відповідних предметів (крім вступників 

на спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»). 

Для подання заяв вступниками, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського 

була розроблена спеціальна web-форма, яку можна було заповнити онлайн. 

Таким чином протягом вступної кампанії 2020 року до КПІ ім. Ігоря Сікорського 

було подано 929 заяв від вступників, які здобули ОКР «молодший спеціаліст», 

в тому числі на денну форму здобуття освіти – 851 заява, на заочну форму 

здобуття освіти – 78 заяв. Зараховано вступників на денну форму здобуття 

освіти – 141 осіб, на заочну здобуття освіти – 16 осіб.  

Список використаних джерел: 

1. Правила прийому до Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році. 

URL : https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/rules-2020-changes.pdf 

(дата звернення: 17.05.2021). 

2. Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; 

та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

URL : https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/rules5-2020-changes.pdf 

(дата звернення: 17.05.2021). 

 

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/rules-2020-changes.pdf
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УДК 378.141 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ 

В МЕЖАХ КВОТИ-1  ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

У 2020 РОЦІ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р. філос.; Балашов Д. В.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцен; 

Сірик М. В., к. е. н.; Гармаш О. В., к. т. н.; Колесник А. В., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Станом на зараз, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» [1], 

в Україні встановлені категорії осіб, які мають право на особливі умови участі 

у конкурсі для зарахування для подальшого навчання у закладах вищої освіти 

України. Запровадження в межах вступної кампанії 2020 року електронного 

реєстру таких осіб в межах Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

дозволило суттєво зменшити розбіжності, проте створила додаткове 

навантаження на відповідальних осіб під час узгодження поданих документів 

між різними закладами вищої освіти України.  

Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України 

в 2020 році [2] (далі – Умови прийому) були закріплені таки види квот: 

• квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць 

(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць 

(для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана 

для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають 

право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 

або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої 

та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких 

є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, 
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затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 

2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 

2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697); 

• квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць 

(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць 

(для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій) в уповноважених закладах 

вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі 

повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних 

іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560); 

• квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути 

використана державним або комунальним закладом вищої освіти для прийому 

на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які здобули 

її в закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці; 

• квота-4 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць 

(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць 

(для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана 

для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають 

право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних 

навчальних закладів, відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 

44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права 

на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти 

за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду 
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про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі 

міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 травня 2018 року № 417. 

При вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється прийом документів 

від осіб, які мають право на зарахування в межах квоти-1 та квоти-2. Кількість 

вступників в межах квоти-1 становила 5% від обсягу державного замовлення 

відповідно до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 20 році, а кількість 

вступників в межах ковти-2 – 10% від максимального обсягу державного 

замовлення відповідно [3].  

Відповідно до Умов прийому спеціальні умови для участі в конкурсі 

в межах квоти-1 надавались таким особам: 

• особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України; 

• діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи 

з їх числа; 

• особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році 

в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової 

документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
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охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, 

які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії 

при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти; 

• особи, які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 

зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої 

освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 

від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, 

або копії такого документа). [2]. 

За результатами вступної кампанії 2020 року найбільшу цікавість 

до навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського серед вступників, які мають спеціальні 

умови для участі у конкурсі, виявили діти-сироти та особи, прирівняні до них 
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(110 заяв), кількість заяв від вступників, які мали право не складати Зовнішнє 

незалежне оцінювання склала 107 осіб, серед учасників бойових дій заяви 

подали 15 осіб. Серед спеціальностей для вступу найбільшим попит мали 

традиційно мали IT-спеціальності (121 Інженерія програмного забезпечення, 

122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 

126 Інформаційні системи та технології), економічні спеціальності 

(073 Менеджмент, 075 Маркетинг) та гуманітарні спеціальності (035 Філологія, 

061 Журналістика), спостерігалось збільшення зацікавленості у спеціальностях 

біотехнологічного та біоінженерного спрямування (162 Біотехнології 

та біотехніка, 163 Біомедична інженерія).  

 

Список використаних джерел: 

1. Закон України «Про вищу освіту». 

URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 11.05.2021). 

2. Умови прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text (дата звернення: 

20.05.2021 р.). 

3. Правила прийому до Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році. 

URL : https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/rules-2020-changes.pdf 

(дата звернення: 17.05.2021) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text
https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/rules-2020-changes.pdf
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УДК 378.141 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ВСТУПНИКІВ 

ПІЛЬГОВОЇ КАТЕГОРІЇ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р. філос.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; Сірик М. В., к. е. н.; 

Гармаш О. В., к. т. н.; Чумаченко М. В., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Відповідно до розділу VIІI Умов прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2021 році [1], для деяких вступників використовуються спеціальні 

умови: 

«VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 

освіти 

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу 

для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: 

зарахування за співбесідою; 

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за іспитами. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі 

за іспитами у закладі вищої освіти замість єдиного фахового вступного 

випробування та/або єдиного вступного іспиту. 
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Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного 

або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 

та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної 

середньої освіти є: 

• зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 

або квотою-4 на місця державного або регіонального замовлення; 

• зарахування за квотою-3 на місця регіонального замовлення; 

• переведення на вакантні місця державного або регіонального 

замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони 

зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту 

або фіксовану конкурсну пропозицію; 

• переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані 

на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі 

у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням 

сканованих копій документів, що підтверджують ці права). 

2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди 

та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються 

до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти: 

• особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(у тому числі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста); 

• особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано 
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право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти 

за результатами співбесіди; 

• особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти 

(за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 

• Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту 

або фіксовану конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного 

або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). 

3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів 

за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти 

мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу 

для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 

або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі 

за результатами вступних іспитів 2021 року або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018 – 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 
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Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану  

конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть 

участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного 

або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). 

4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості 

балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти 

мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу 

для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 

або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра: 

• особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році 

в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової 

документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, 

які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 
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за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії 

при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 

2018 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи 

допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) 

конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть 

участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного 

або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). 

Для вступників з числа осіб з порушенням зору, 

які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують 

створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року №  1027/900, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за №  1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, 

іспанської, німецької та французької мов проводяться у закладі вищої освіти. 

5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього 

незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі 
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отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений 

закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі 

в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

особи, які в 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 

зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої 

освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 

від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії 

такого документа). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали 

участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 

2021 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років 

(у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені 
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до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну 

пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь 

у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального 

замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь 

у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії 

на місця державного або регіонального замовлення»). 

Якщо особи, зазначені в пунктах 2 - 5 цього розділу, виявили бажання 

брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах 

квоти-1 за такими результатами. 

6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти, 

визначених відповідно до наказу № 560 або наказу № 697, та в разі отримання 

кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої 

освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі: 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія 

окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів 

на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) 

або переселилися з неї після 01 січня 2021 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної 

підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна», «Донбас-Україна» 

або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну 

середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання 

(у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких 
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осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану  конкурсну 

пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві 

зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення 

в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 

замовлення»). 

7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього 

незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) 

та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше 

ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються 

до участі в конкурсному відборі: 

• особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 

2020 року включно; 

• громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту 

за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі 

за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання 

(результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник 

не складав зовнішнього незалежного оцінювання). Особи, зазначені в абзаці 

третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця 

державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки 

за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 

8. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 

на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві 

зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 
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фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення 

в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 

замовлення»): 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 

9. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-3 

на місця регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»): 

особи, що здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти 

певної адміністративно-територіальної одиниці, - під час вступу на конкурсні 

пропозиції, для яких встановлено квоту-3. 

10. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-4 

на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві 

зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення 

в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 

замовлення»): 

особи, які мають право на першочергове зарахування до закладів вищої 

(фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти відповідно 

до абзацу четвертого частини третьої статті 44 Закону України 

«Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування 

до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) 

замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років 

у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417. 
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11. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням 

та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної 

середньої освіти відповідно до пунктів другого - шостого, восьмого - десятого 

цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) 

замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах 

відповідно до конкурсного бала. 

12. Підлягають переведенню на вакантні місця державного 

або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, 

якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування 

на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували 

рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення: 

1) особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) 

у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 

чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі 

у Революції Гідності; 
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3) особи, один збатьків яких є  учасником бойових дій на території інших 

держав, який загинув (пропали безвісти) або помер 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; 

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) 

був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою 

особою під час виконання ним обов'язків військової служби; 

5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 

ним службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 

загальної середньої освіти. 

13. Можуть бути переведені на вакантні місця державного 

або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, 

якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування 

на відкриту або фіксовану  конкурсну пропозицію і не отримували 

рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення: 

• особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 

яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

• особи з інвалідністю 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); 
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• діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно 

до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

• шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, 

а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, 

батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років 

або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві 

чи стали особами з інвалідністю I або II групи; 

• особи, які користуються спеціальними умовами участі 

в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) 

замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі 

повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2 – 6 та 8 цього розділу 

і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення 

(крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь 

у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії 

на місця державного або регіонального замовлення»). 

14. Можуть бути переведені на вакантні місця державного 

або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, 

якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування 

на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, а також на місця 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, 

передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб, і не отримували рекомендацію 

на місця державного або регіонального замовлення: 
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особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно 

до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб»; 

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей). 

15. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

зі спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право» беруть участь 

у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти 

(замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей) та під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

за усіма спеціальностями (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови): 

• особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті 

та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них 

захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, 

що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 

та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1707/29837; 

• особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного 

фахового вступного випробування потребують створення інших особливих 

умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються 

для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року 

№ 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 
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2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 

0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; 

• вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 

2021 року; 

• військовослужбовці-контрактники, поліцейські, рятувальники, 

особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої 

служби, курсанти вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти 

з специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів 

вищої освіти при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 

25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону». 

16. Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з цими 

Умовами передбачають складання єдиного вступного іспиту 

(крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники 

на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть 

за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти 

відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти. 

17. В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні 

програми в галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону» до військових закладів вищої освіти 

та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти також мають право: 

1) громадяни України, звільнені зі строкової служби, - протягом року 

після звільнення; 

2) студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити 

на навчання та в подальшому проходити службу за контрактом на посадах 

офіцерського складу; 
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3) вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв 

та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання 

в рік вступу; 

4) військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, 

на особливий період. 

18. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

зі спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право» підлягають 

переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення 

в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) 

конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного 

або регіонального замовлення, особи, зазначені у пунктах 3, 12 та абзаці 

четвертому пункту 13 цього розділу». 

Як видно з наведеного, кількість пільгових категорій досить велика 

та різноманітна. У стислі терміни вступної кампанії навіть досвідчені юристи 

не завжди можуть визначити законність призначення тієї чи іншої пільги.  

Враховуючи зазначене пропонується передбачити в Єдиній державній 

базі з питань освіти  окремий модуль доступу до баз даних інших міністерств 

та відомств в розрізі підтвердження відповідних пільг. Це, по-перше: 

унеможливить зловживання з боку вступників, а по-друге, розвантажить 

як відбіркові комісії, так і осіб, які відповідають за юридичний супровід вступної 

кампанії у закладах вищої освіти. 
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УДК 378.141 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ  ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА 

НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Можаровська Т. М., к. т. н., доцент; 

Корсак Д., студент, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

У попередні роки кількість поданих заяв на небюджетні конкурсні 

пропозиції не обмежувалася. Це не призводило до непорозумінь, враховуючи 

необхідність під час реалізації свого права на обрання місця навчання 

виконувати вимоги до зарахування особисто вступником (подати особисто 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка 

до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших 

документів, укласти договір про навчання між закладом вищої освіти 

та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх 

вступників), а також додатково укласти договір між закладом вищої освіти 

та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу 

для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо 

її оплати). 

У 2021 році в абзаці п’ятнадцятому п.1. розділу VI Умов прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році [1], затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року 

за № 1225/35508 (далі – Умови прийому) визначено: 

«Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного 

та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних 

пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.». 

З іншого боку п.2. розділу ХІ Умов прийому визначено: 



83 

 

«Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування 

відповідно до пункту 1 розділу X цих Умов та Правил прийому. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково 

укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) 

особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, 

беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови 

від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ 

скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється 

згідно з договором між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) 

особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, 

беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.». 

Водночас розділ Х Умов прийому зі змінами [2], анонсованими 

Міністерства освіти і науки України, визначає: 

«X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі 

та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального 

замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення 

про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного 

в розділі V цих Умов або відповідно до нього, зобов'язані виконати вимоги 

для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати 

особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, 

до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти, а також укласти 
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договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником 

(за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). 

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання, шляхом: 

надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом 

вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів 

освітньої діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в розділі V цих Умов 

або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті; 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Умов або відповідно до нього. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування),  

між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних 

представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу 

про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування 

без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути 

виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено 

впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ 

скасовується в частині зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти 

протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання 

документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, 

ім'я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред'являє приймальній 

(відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію 

акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі 
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документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. 

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати 

власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 

або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного 

або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Умов або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі 

XIII цих Умов), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) 

на навчання за державним та регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного 

або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Умов або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.». 

Аналізуючи вищенаведене теоретично може виникнути ситуація, 

коли заклади вищої освіти вимушені будуть зарахувати одного і того ж самого 

вступника, який скористається своїм правом на обрання місця навчання 

за допомогою надсилання сканованих копій, з накладанням на відповідні 

файли кваліфікованого електронного підпису, одразу на 30 місць, а в разі 

неотримання ним жодної рекомендації на місця держзамовлення, на 35 місць. 

Як показує багаторічна статистика, не більше 0,15% одночасно 

навчаються за двома спеціальностями, а більше загалом поодинокі випадки. 
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Згідно з п. 2. розділу ХІ Умов прийому, у разі відмови від укладання договору 

у встановлений термін, наказ скасовується в частині зарахування такої особи, 

але на ці 29 (34) місця можна було б зарахувати вступників, які дійсно бажають 

навчатися на цій конкурсній пропозиції. 

Враховуючи, що Приймальні комісії закладів вищої освіти зараз 

не можуть до виходу наказу про зарахування проконтролювати надсилання 

сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 

електронного підпису вступника, до іншого закладу, пропонується передбачити 

в особистому кабінеті вступника в Єдиній державній базі з питань освіти, 

яка повністю контролює процес не тільки вступу, а й навчання, відповідне поле, 

яке дозволяє вступнику один раз обрати місце навчання на небюджетній 

конкурсній пропозиції. А в разі вибору вступником кількох конкурсних 

пропозицій для подальшого навчання, обмежити другу або більше процедуру 

подання оригіналів особистим поданням. 
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УДК 378.141 

АНАЛІЗ КОНТИНГЕНТУ ВСТУПНИКІВ 

ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО НА ОСНОВІ 

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В 2020 РОЦІ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р. філос.; Балашов Д. В.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; 

Сірик М. В., к. е. н.; Гармаш О. В., к. т. н.; Чумаченко М.В., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1285 

від 11.10.2019 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 

2019 р. за № 1192/34163 зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки України № 591 від 04.05.2020 р. зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 07.05.2020 р. за № 415/34698 [1, 2] конкурсний бал при вступі на основі 

повної загальної середньої освіти (ПЗСО) розраховується за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * МЛ + К6 * ОУ. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий 

(ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення 

на їхній добуток. 

Відповідно до правил прийому при вступі до КПІ ім Ігоря Сікорського 

в 2020 році [3] вагові коефіцієнти К4, К5 встановлені рівними нулю. 

Регіональний та першочерговий коефіцієнти дорівнювали одиниці. 

Таким чином на конкурсний бал впливали результати ЗНО, навчання 

на підготовчих курсах закладу освіти та галузевий коефіцієнт 

(для спеціальностей, яким надається особлива підтримка), а також сільський 
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коефіцієнт. В зв'язку з пандемією COVID-19 Всеукраїнські олімпіади 

та олімпіади закладу освіти в 2020 році не проводились. 

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 

на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені 

в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших 

випадках [1]. 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну 

загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, 

у рік вступу (1,05 - для спеціальностей (предметних спеціальностей, 

спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка); 1,00 - в інших випадках [1]. 

Для підтвердження СК вступники надають довідку про реєстрацію місця 

проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації 

до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, 

що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, 

не застосовується [1]. 
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Таблиця 1. Галузевий та сільський коефіцієнти в заявах вступників 
до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020 року 

№ Назва конкурсної пропозиції Подано 

заяв 

В т.ч.  

з галузевим 

коефіцієнтом 

В т.ч. 

з сільським 

коефіцієнтом 

1 Видавничо-поліграфічний інститут, 

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація, Бакалавр, 

денна форма навчання 

83  1 

2 Видавничо-поліграфічний інститут, 

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

10   

3 Видавничо-поліграфічний інститут, 

061 Журналістика, Бакалавр, 

денна форма навчання 

996  48 

4 Видавничо-поліграфічний інститут, 

061 Журналістика, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

74   

5 Видавничо-поліграфічний інститут, 

073 Менеджмент, Бакалавр, 

денна форма навчання 

180  9 

6 Видавничо-поліграфічний інститут, 

073 Менеджмент, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

14   

7 Видавничо-поліграфічний інститут, 

133 Галузеве машинобудування, Бакалавр, 

денна форма навчання 

72 16 7 

8 Видавничо-поліграфічний інститут, 

133 Галузеве машинобудування, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

6   

9 Видавничо-поліграфічний інститут, 

186 Видавництво та поліграфія, Бакалавр, 

денна форма навчання 

222 85 6 

10 Видавничо-поліграфічний інститут, 

186 Видавництво та поліграфія, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

7   

11 Інженерно-хімічний факультет, 

101 Екологія, Бакалавр, 

денна форма навчання 

236 66 27 
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12 Інженерно-хімічний факультет, 

131 Прикладна механіка, Бакалавр, 

денна форма навчання 

64 28 2 

13 Інженерно-хімічний факультет, 

133 Галузеве машинобудування, Бакалавр, 

денна форма навчання 

257 131 22 

14 Інженерно-хімічний факультет, 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології, Бакалавр, 

денна форма навчання 

288 133 18 

15 Інженерно-хімічний факультет, 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

11 2  

16 Інженерно-хімічний факультет, 

161 Хімічні технології та інженерія, 

Бакалавр, денна форма навчання 

152 42 5 

17 Інженерно-хімічний факультет, 

161 Хімічні технології та інженерія, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

22 8  

18 Інститут аерокосмічних технологій, 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 

Бакалавр, денна форма навчання 

323 138 16 

19 Інститут аерокосмічних технологій, 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

9  1 

20 Інститут аерокосмічних технологій, 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 

денна, Крим-Україна 

1   

21 Інститут аерокосмічних технологій, 

173 Авіоніка, Бакалавр, 

денна форма навчання 

174 63 6 

22 Інститут аерокосмічних технологій, 

173 Авіоніка, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

4   

23 Інститут енергозбереження 

та енергоменеджменту, 

141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка, Бакалавр, 

денна форма навчання 

286 117 15 
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24 Інститут енергозбереження 

та енергоменеджменту, 

141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

11   

25 Інститут енергозбереження 

та енергоменеджменту, 

144 Теплоенергетика, Бакалавр, 

денна форма навчання 

97 29 6 

26 Інститут енергозбереження 

та енергоменеджменту, 

144 Теплоенергетика, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

4   

27 Інститут енергозбереження 

та енергоменеджменту, 184 Гірництво, 

Бакалавр, денна форма навчання 

84 29 9 

28 Інститут енергозбереження 

та енергоменеджменту, 184 Гірництво, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

3   

29 Інститут матеріалознавства та зварювання 

імені Є. О. Патона, 131 Прикладна 

механіка, Бакалавр, денна форма навчання 

160 56 3 

30 Інститут матеріалознавства та зварювання 

імені Є. О. Патона, 131 Прикладна 

механіка, Бакалавр, заочна форма 

навчання 

9 1  

31 Інститут матеріалознавства та зварювання 

імені Є. О. Патона, 132 Матеріалознавство, 

Бакалавр, денна форма навчання 

184 46 3 

32 Інститут матеріалознавства та зварювання 

імені Є. О. Патона, 132 Матеріалознавство, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

5 1  

33 Інститут матеріалознавства та зварювання 

імені Є. О. Патона, 136 Металургія, 

Бакалавр, денна форма навчання 

74 21 5 

34 Інститут матеріалознавства та зварювання 

імені Є. О. Патона, 136 Металургія, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

1   
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35 Інститут прикладного системного аналізу, 

122 Комп’ютерні науки, Бакалавр, 

денна форма навчання 

2177  93 

36 Інститут прикладного системного аналізу, 

124 Системний аналіз, Бакалавр, 

денна форма навчання 

1068 427 30 

37 Інститут телекомунікаційних систем, 

172 Телекомунікації та радіотехніка, 

Бакалавр, денна форма навчання 

530 196 27 

38 Інститут телекомунікаційних систем, 

172 Телекомунікації та радіотехніка, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

7   

39 Механіко-машинобудівний інститут, 

131 Прикладна механіка, Бакалавр, 

денна форма навчання 

638 300 43 

40 Механіко-машинобудівний інститут, 

131 Прикладна механіка, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

16 2  

41 Приладобудiвний факультет, 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології, 

Бакалавр, денна форма навчання 

657 272 39 

42 Приладобудiвний факультет, 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

20 5  

43 Приладобудiвний факультет, 

152 Метрологія 

та інформаційно-вимірювальна техніка, 

Бакалавр, денна форма навчання 

215 62 13 

44 Приладобудiвний факультет, 

152 Метрологія 

та інформаційно-вимірювальна техніка, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

1   

45 Радіотехнічний факультет, 

172 Телекомунікації та радіотехніка, 

Бакалавр, денна форма навчання 

378 142 26 

46 Радіотехнічний факультет, 

172 Телекомунікації та радіотехніка, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

16 3  
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47 Теплоенергетичний факультет, 

121 Інженерія програмного забезпечення, 

Бакалавр, денна форма навчання 

1109  50 

48 Теплоенергетичний факультет, 

121 Інженерія програмного забезпечення, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

60  1 

49 Теплоенергетичний факультет, 

122 Комп’ютерні науки, Бакалавр, 

денна форма навчання 

1094  39 

50 Теплоенергетичний факультет, 

122 Комп’ютерні науки, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

74   

51 Теплоенергетичний факультет, 

142 Енергетичне машинобудування, 

Бакалавр, денна форма навчання 

78 15  

52 Теплоенергетичний факультет, 

143 Атомна енергетика, Бакалавр, 

денна форма навчання 

195 51 10 

53 Теплоенергетичний факультет, 

144 Теплоенергетика, Бакалавр, 

денна форма навчання 

198 73 12 

54 Теплоенергетичний факультет, 

144 Теплоенергетика, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

7   

55 Теплоенергетичний факультет, 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології, 

Бакалавр, денна форма навчання 

468 152 16 

56 Теплоенергетичний факультет, 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

11   

57 Факультет біомедичної інженерії, 

122 Комп’ютерні науки, Бакалавр, 

денна форма навчання 

589  16 

58 Факультет біомедичної інженерії, 

163 Біомедична інженерія, Бакалавр, 

денна форма навчання 

594 208 26 

59 Факультет біомедичної інженерії, 

227 Фізична терапія, ерготерапія, 

Бакалавр, денна форма навчання 

284  16 
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60 Факультет біотехнології і біотехніки, 

133 Галузеве машинобудування, Бакалавр, 

денна форма навчання 

91 20 2 

61 Факультет біотехнології і біотехніки, 

133 Галузеве машинобудування, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

10   

62 Факультет біотехнології і біотехніки, 

162 Біотехнології та біоінженерія, 

Бакалавр, денна форма навчання 

880 324 56 

63 Факультет біотехнології і біотехніки, 

162 Біотехнології та біоінженерія, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

43  1 

64 Факультет електроенерготехніки 

та автоматики, 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, 

Бакалавр, денна форма навчання 

598 275 39 

65 Факультет електроенерготехніки 

та автоматики, 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

26 9 1 

66 Факультет електроніки, 153 Мікро- 

та наносистемна техніка, Бакалавр, 

денна форма навчання 

344 107 12 

67 Факультет електроніки, 171 Електроніка, 

Бакалавр, денна форма навчання 

430 181 17 

68 Факультет електроніки, 171 Електроніка, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

15   

69 Факультет електроніки, 172 

Телекомунікації та радіотехніка, Бакалавр, 

денна форма навчання 

185 60 9 

70 Факультет інформатики та обчислювальної 

техніки, 121 Інженерія програмного 

забезпечення, Бакалавр, 

денна форма навчання 

3108  157 

71 Факультет інформатики та обчислювальної 

техніки, 121 Інженерія програмного 

забезпечення, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

144   

72 Факультет інформатики та обчислювальної 

техніки, 123 Комп’ютерна інженерія, 

Бакалавр, денна форма навчання 

1496  58 
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73 Факультет інформатики та обчислювальної 

техніки, 123 Комп’ютерна інженерія, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

73  1 

74 Факультет інформатики та обчислювальної 

техніки, 126 Інформаційні системи 

та технології, Бакалавр, 

денна форма навчання 

1879  65 

75 Факультет інформатики та обчислювальної 

техніки, 126 Інформаційні системи 

та технології, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

61  2 

76 Факультет інформатики та обчислювальної 

техніки, 126 Інформаційні системи 

та технології, денна, Крим-Україна 

1   

77 Факультет лінгвістики, 035 Філологія, 

035.041 германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська, 

Бакалавр, денна форма навчання 

836  52 

78 Факультет лінгвістики, 035 Філологія, 

035.041 германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

88  3 

79 Факультет лінгвістики, 035 Філологія, 

035.043 германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - німецька, 

Бакалавр, денна форма навчання 

179  9 

80 Факультет лінгвістики, 035 Філологія, 

035.055 романські мови та літератури 

(переклад включно), перша - французька, 

Бакалавр, денна форма навчання 

168  8 

81 Факультет менеджменту та маркетингу, 

051 Економіка, Бакалавр, денна форма 

навчання 

1297  65 

82 Факультет менеджменту та маркетингу, 

051 Економіка, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

76  1 

83 Факультет менеджменту та маркетингу, 

051 Економіка, денна, Донбас-Україна 

1   

84 Факультет менеджменту та маркетингу, 

073 Менеджмент, Бакалавр, 

денна форма навчання 

1456  77 
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85 Факультет менеджменту та маркетингу, 

073 Менеджмент, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

97  1 

86 Факультет менеджменту та маркетингу, 

075 Маркетинг, Бакалавр, 

денна форма навчання 

1178  59 

87 Факультет менеджменту та маркетингу, 

075 Маркетинг, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

87  2 

88 Факультет прикладної математики, 

113 Прикладна математика, Бакалавр, 

денна форма навчання 

677  19 

89 Факультет прикладної математики, 

121 Інженерія програмного забезпечення, 

Бакалавр, денна форма навчання 

1131  42 

90 Факультет прикладної математики, 

123 Комп’ютерна інженерія, Бакалавр, 

денна форма навчання 

834  36 

91 Факультет соціології і права, 

054 Соціологія, Бакалавр, 

денна форма навчання 

297  8 

92 Факультет соціології і права, 

054 Соціологія, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

11   

93 Факультет соціології і права, 081 Право, 

Бакалавр, денна форма навчання 

1505  115 

94 Факультет соціології і права, 081 Право, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

80   

95 Факультет соціології і права, 081 Право, 

денна, Донбас-Україна 

1   

96 Факультет соціології і права, 

231 Соціальна робота, Бакалавр, 

денна форма навчання 

207  8 

97 Факультет соціології і права, 

231 Соціальна робота, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

32   

98 Факультет соціології і права, 

281 Публічне управління та 

адміністрування, Бакалавр, 

денна форма навчання 

366  21 
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99 Факультет соціології і права, 

281 Публічне управління та 

адміністрування, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

23  1 

100 Фізико-математичний факультет, 

104 Фізика та астрономія, Бакалавр, 

денна форма навчання 

149 43 12 

101 Фізико-математичний факультет, 

111 Математика, Бакалавр, 

денна форма навчання 

314 115 19 

102 Фізико-технічний інститут, 

105 Прикладна фізика та наноматеріали, 

Бакалавр, денна форма навчання 

183 67 9 

103 Фізико-технічний інститут, 

113 Прикладна математика, Бакалавр, 

денна форма навчання 

386  9 

104 Фізико-технічний інститут, 

125 Кібербезпека, Бакалавр, 

денна форма навчання 

1813  68 

105 Фізико-технічний інститут, 

125 Кібербезпека, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

68   

106 Фізико-технічний інститут, 

125 Кібербезпека, денна, Донбас-Україна 

1   

107 Хіміко-технологічний факультет, 

161 Хімічні технології та інженерія, 

Бакалавр, денна форма навчання 

569 255 33 

108 Хіміко-технологічний факультет, 

161 Хімічні технології та інженерія, 

Бакалавр, заочна форма навчання 

19 4  

 УСЬОГО 38120 4380 1763 

Отже, відповідно до результатів подання заяв вступниками на основі 

ПЗСО впродовж вступної кампанії 2020 року до КПІ ім. Ігоря Сікорського було 

подано 1968 заяв з сільським коефіцієнтом (4,6 % від загальної кількості, 

на 205 заяв менше ніж в 2019 році) та 4380 з галузевим коефіцієнтом 

(11,5% від загальної кількості, на 217 заяв більше ніж в 2019 році). Збільшення 

кількості заяв з галузевим коефіцієнтом свідчить про високий рівень 
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професійної орієнтованості вступників при вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

оскільки ці заяви мають перший та другий пріоритети. 
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3. Правила прийому до Національного технічного університету України 
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УДК 378.141 

АНАЛІЗ КОНТИНГЕНТУ ВСТУПНИКІВ 

ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, ЯКІ УСПІШНО ЗАКІНЧИЛИ 

НАВЧАННЯ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р. філос.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; Сірик М. В., к. е. н.; 

Гармаш О. В., к. т. н.; Сиротюк О. О., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

 

Відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1285 

від 11.10.2019 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 

2019 р. за № 1192/34163 зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки України № 591 від 04.05.2020 р. зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 07.05.2020 р. за № 415/34698 [1, 2] конкурсний бал при вступі на основі 

повної загальної середньої освіти (ПЗСО) розраховується за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * МЛ + К6 * ОУ. 

де ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу 

вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу 

на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка. Коефіцієнт К6 визначений окремим додатком 

до Правил прийому до Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [3]. 

В розрізі спеціальностей на факультетах, на які подавались заяви 

випускниками СДП дані представлені в табл.1. Враховувались виключно заяви 

на спеціальності, яким надається особлива підтримка. 
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Таблиця 1. Розподіл поданих заяв та зарахованих випускників СДП 

за спеціальностями на факультетах 

№ 
з/п 

Конкурсна пропозиція Кіль-
кість 

поданих 
заяв 

Кількість 
поданих заяв 

випускниками 
СДП 

Частка 
поданих заяв 

випускниками 
СДП 

в загальній 
кількості 

Кількість 
зарахованих 
випускників 

СДП 

1 Видавничо-

поліграфічний інститут, 

133 Галузеве 

машинобудування, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

72 8 11.11 2 

2 Видавничо-

поліграфічний інститут, 

186 Видавництво 

та поліграфія, Бакалавр, 

денна форма навчання 

222 16 7.21 5 

3 Видавничо-

поліграфічний інститут, 

186 Видавництво 

та поліграфія, Бакалавр, 

заочна форма навчання 

7 1 14.29 1 

4 Інженерно-хімічний 

факультет, 101 Екологія, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

236 10 4.24 7 

5 Інженерно-хімічний 

факультет, 131 

Прикладна механіка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

64 25 39.06 10 

6 Інженерно-хімічний 

факультет, 133 Галузеве 

машинобудування, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

257 80 31.13 40 
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7 Інженерно-хімічний 

факультет, 151 

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології, Бакалавр, 

денна форма навчання 

288 69 23.96 18 

8 Інженерно-хімічний 

факультет, 161 Хімічні 

технології та інженерія, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

152 15 9.87 5 

9 Інститут аерокосмічних 

технологій, 134 Авіаційна 

та ракетно-космічна 

техніка, Бакалавр, 

денна форма навчання 

323 34 10.53 15 

10 Інститут аерокосмічних 

технологій, 173 Авіоніка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

174 31 17.82 8 

11 Інститут 

енергозбереження 

та енергоменеджменту, 

141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

286 30 10.49 8 

12 Інститут 

енергозбереження 

та енергоменеджменту, 

144 Теплоенергетика, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

97 13 13.40  
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13 Інститут 

енергозбереження 

та енергоменеджменту, 

184 Гірництво, Бакалавр, 

денна форма навчання 

84 4 4.76 2 

14 Інститут 

матеріалознавства 

та зварювання 

імені Є. О. Патона, 

131 Прикладна механіка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

160 27 16.88 3 

15 Інститут 

матеріалознавства 

та зварювання 

імені Є. О. Патона, 

132 Матеріалознавство, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

184 26 14.13 6 

16 Інститут 

матеріалознавства 

та зварювання 

імені Є. О. Патона, 

136 Металургія, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

74 7 9.46 1 

17 Інститут прикладного 

системного аналізу, 

124 Системний аналіз, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

1068 161 15.07 62 

18 Інститут 

телекомунікаційних 

систем, 

172 Телекомунікації 

та радіотехніка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

530 66 12.45 13 
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19 Механіко-

машинобудівний 

інститут, 

131 Прикладна механіка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

638 96 15.05 29 

20 Приладобудiвний 

факультет, 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

 

657 101 15.37 24 

21 Приладобудiвний 

факультет, 

152 Метрологія 

та інформаційно-

вимірювальна техніка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

215 25 11.63 6 

22 Радіотехнічний 

факультет, 

172 Телекомунікації 

та радіотехніка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

378 57 15.08 17 

23 Теплоенергетичний 

факультет, 

142 Енергетичне 

машинобудування, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

78 10 12.82 2 

24 Теплоенергетичний 

факультет, 

143 Атомна енергетика, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

195 17 8.72 7 
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25 Теплоенергетичний 

факультет, 

144 Теплоенергетика, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

198 29 14.65 3 

26 Теплоенергетичний 

факультет, 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

468 92 19.66 23 

27 Факультет біомедичної 

інженерії, 

163 Біомедична 

інженерія, Бакалавр, 

денна форма навчання 

594 17 2.86 3 

28 Факультет біотехнології 

і біотехніки, 

133 Галузеве 

машинобудування, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

91 8 8.79 4 

29 Факультет біотехнології 

і біотехніки, 162 

Біотехнології 

та біоінженерія, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

880 25 2.84 9 

30 Факультет 

електроенерготехніки 

та автоматики, 

141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

598 56 9.36 18 
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31 Факультет електроніки, 

153 Мікро- 

та наносистемна техніка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

344 44 12.79 9 

32 Факультет електроніки, 

171 Електроніка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

430 67 15.58 19 

33 Факультет електроніки, 

172 Телекомунікації 

та радіотехніка, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

185 30 16.22 4 

34 Фізико-математичний 

факультет, 

104 Фізика та астрономія, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

149 9 6.04 2 

35 Фізико-математичний 

факультет, 

111 Математика, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

 

314 43 13.69 17 

36 Фізико-технічний 

інститут, 

105 Прикладна фізика 

та наноматеріали, 

Бакалавр, 

денна форма навчання 

183 22 12.02 5 

37 Хіміко-технологічний 

факультет, 

161 Хімічні технології 

та інженерія, Бакалавр, 

денна форма навчання 

569 26 4.57 16 

 УСЬОГО 11442 1397 13.07 423 

З аналізу даних таблиці 1 лише на інженерно-хімічному факультеті є 

значна частка вступників, що закінчили підготовчі курси КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. В середньому по університету тільки 13% заяв подано 
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випускниками СДП на спеціальності, яким надається особлива підтримка. 

Всього зараховано 423 вступника, які скористались додатковими балами, 

отриманими на підготовчих курсах, що складає 11% від загальної кількості 

зарахованих. 

 

Список використаних джерел: 
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в 2020 році. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-

2020/2019/12/priyomunakaz11101912851203.pdf (дата звернення: 17.05.2021). 

2. Зміни до умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України 

в 2020 році. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-

2020/2020/05/2020-05-08-nakaz-591-zmyny.pdf (дата звернення: 17.05.2021). 

3. Правила прийому до Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році. 

URL : https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/rules-2020-changes.pdf 
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УДК 378.141 

ПРО ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА НАВЧАННЯ 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Можаровська Т. М., к. т. н., доцент; 

Корсак Д., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

У попередні роки кожний заклад вищої освіти (далі – ЗВО) самостійно 

встановлював перелік вступних випробувань на кожну спеціальність при вступі 

на основі повної загальної середньої освіти, що іноді призводило до того, 

що для вступу на одну й ту саму спеціальність в різних ЗВО необхідно було 

подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) 

з різних предметів. Враховуючи встановлене обмеження щодо максимальної 

кількості предметів ЗНО в рік вступу вступник не завжди міг взяти участь 

у конкурсі на одну й ту саму спеціальність в різних ЗВО. Це призводило 

як до непорозуміння зі сторони вступників, так і до неповної коректності 

конкурсного відбору в межах обсягу державного замовлення встановленого 

загалом для відповідної спеціальності. З 2018 року введений Єдиний перелік 

конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу 

на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті 

(фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти 

(далі – Єдиний перелік). Враховуючи, що конкурсний відбір вступників 

на навчання за рахунок видатків державного бюджету та за рахунок видатків 

місцевих бюджетів на кожну спеціальність проводиться загалом для всіх ЗВО, 

вищезазначений Єдиний перелік дійсно встановлює рівний доступ 
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до отримання вищої освіти вступникам відповідної спеціальності на бюджетні 

конкурсні пропозиції. 

Розглянемо Єдиний перелік 2020 року: 

«Додаток 4  

до Умов прийому на навчання  

до закладів вищої освіти України у 2020 році  

(пункт 3 розділу VII) 

ПЕРЕЛІК  
конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра 
(магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на 

відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної 
середньої освіти 

1. Заклади вищої освіти можуть передбачити в Правилах прийому обов'язкове 

складання творчих заліків із спеціальностей (предметних спеціальностей): 

Шифр 

галузі 

Галузь знань Код 

спеціальності 

Назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями) 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

016 Спеціальна освіта 

017 Фізична культура і спорт 

02 Культура і мистецтво 022 Дизайн (крім спеціалізацій, для яких 

передбачено проведення творчого 

конкурсу) 

2. Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (предметних 

спеціальностей, спеціалізацій) та галузей знань - українська мова та література. 

3. Інформацію про другий та третій конкурсні предмети для вступу на навчання 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, 
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фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані 

(закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти 

наведено в таблиці (як другий конкурсний предмет для вступу на навчання 

для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на відкриті та фіксовані 

(закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти 

використовується творчий конкурс за спеціальностями, для яких він 

передбачений, або один з переліку других чи третіх предметів, зазначених 

у таблиці): 

Шифр 

галузі 

Галузь знань Код 

спеціаль

ності 

Назва 

спеціальності 

Конкурсні предмети 

другий предмет третій предмет 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

012 Дошкільна освіта історія України математика 

або біологія 

013 Початкова освіта математика історія України 

або біологія 

014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 

    

014.01 Середня освіта 

(Українська мова 

і література) 

історія України іноземна мова 

або географія 

014.02 Середня освіта 

(Мова і література 

(із зазначенням 

мови)) 

іноземна мова історія України 

або географія 

014.03 Середня освіта 

(Історія) 

історія України іноземна мова 

або географія 

014.04 Середня освіта 

(Математика) 

математика фізика 

або іноземна 

мова, 

або географія 

014.05 Середня освіта 

(Біологія та 

здоров'я людини) 

біологія хімія 

або математика 
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014.06 Середня освіта 

(Хімія) 

хімія Біологія 

або математика 

014.07 Середня освіта 

(Географія) 

географія математика 

або іноземна 

мова 

014.08 Середня освіта 

(Фізика) 

математика фізика 

або іноземна 

мова, або біологія 

014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 

математика фізика 

або іноземна 

мова, 

або географія 

014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології) 

математика фізика 

або біологія, 

або історія 

України 

014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) 

біологія історія України 

або географія 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

історія України іноземна мова 

або біологія 

014.13 Середня освіта 

(Музичне 

мистецтво) 

історія України іноземна мова 

або математика 

014. 15 Середня освіта 

(Природничі 

науки) 

біологія географія 

або фізика, 

або хімія 

015 Професійна освіта 

(за 

спеціалізаціями) 

 математика фізика або хімія, 

або біологія, 

або іноземна 

мова 

016 Спеціальна освіта біологія історія України 

або іноземна 

мова 

017 Фізична культура і 

спорт 

біологія творчий конкурс 

02 Культура і 

мистецтво 

021 Аудіовізуальне 

мистецтво та 

історія України 

або фізика 

творчий конкурс 



111 

 

виробництво 

022 

  

Дизайн 

(за 

спеціалізаціями 

«Графічний 

дизайн», 

«Дизайн одягу 

(взуття)», «Дизайн 

середовища», 

«Промисловий 

дизайн») 

історія України 

або фізика 

  

творчий конкурс 

  

022 Дизайн 

(крім 

спеціалізацій 

«Графічний 

дизайн», 

«Дизайн одягу 

(взуття)», «Дизайн 

середовища», 

«Промисловий 

дизайн») 

історія України 

або фізика 

математика 

або іноземна 

мова 

023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

історія України 

або хімія 

творчий конкурс 

024 Хореографія історія України 

або біологія 

творчий конкурс 

025 Музичне 

мистецтво 

історія України 

або математика 

творчий конкурс 

026 Сценічне 

мистецтво 

історія України 

або іноземна 

мова 

творчий конкурс 

027 Музеєзнавство, 

пам'яткознавство 

історія України іноземна мова 

або географія 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

математика географія 

або іноземна 

мова 

029 Інформаційна, історія України Математика 
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бібліотечна та 

архівна справа 

або іноземна 

мова 

03 Гуманітарні 

науки 

031 Релігієзнавство історія України математика 

або іноземна 

мова 

032 Історія та 

археологія 

історія України географія 

або іноземна 

мова 

033 Філософія історія України Математика 

або іноземна 

мова 

034 Культурологія історія України іноземна мова 

або географія 

035 Філологія іноземна мова історія України 

або географія 

05 Соціальні 

та поведінкові 

науки 

051 Економіка математика іноземна мова 

або географія 

052 Політологія історія України математика 

або іноземна 

мова 

053 Психологія математика біологія або 

іноземна мова 

054 Соціологія математика історія України 

або іноземна 

мова 

06 Журналістика 061 Журналістика історія України математика 

або іноземна 

мова 

07 Управління 

та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

математика іноземна мова 

або географія 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

математика іноземна мова 

або географія 

073 Менеджмент математика іноземна мова 

або географія 

075 Маркетинг математика іноземна мова 

або географія 
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076 Підприємництво, 

торгівля 

та біржова 

діяльність 

математика іноземна мова 

або географія 

08 Право 081 Право історія України математика 

або іноземна 

мова 

09 Біологія 091 Біологія біологія математика 

або хімія, 

або іноземна 

мова 

10 Природничі 

науки 

101 Екологія біологія математика 

або хімія, 

або географія 

102 Хімія хімія математика 

або іноземна 

мова 

103 Науки про Землю математика фізика 

або географія 

104 Фізика 

та астрономія 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

105 Прикладна фізика 

та наноматеріали 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

106 Географія географія математика 

або іноземна 

мова 

11 Математика та 

статистика 

111 Математика математика фізика 

або іноземна 

мова 

112 Статистика математика фізика 

або іноземна 

мова 

113 Прикладна 

математика 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

12 Інформаційні 121 Інженерія математика фізика 
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технології програмного 

забезпечення 

або іноземна 

мова 

122 Комп'ютерні 

науки 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

123 Комп'ютерна 

інженерія 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

124 Системний аналіз математика фізика 

або іноземна 

мова 

125 Кібербезпека математика фізика 

або іноземна 

мова 

126 Інформаційні 

системи 

та технології 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

13 Механічна 

інженерія 

131 Прикладна 

механіка 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

132 Матеріало-

знавство 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

133 Галузеве 

машинобудування 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

134 Авіаційна 

та ракетно-

космічна техніка 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

135 Суднобудування математика фізика 

або іноземна 

мова 

136 Металургія математика фізика 

або іноземна 

мова 

14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенерге-

тика 

електротехніката 

математика фізика 

або іноземна 

мова 
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електромеханіка 

142 Енергетичне 

машинобудування 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

143 Атомна 

енергетика 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

144 Теплоенергетика математика фізика 

або іноземна 

мова 

145 Гідроенергетика математика фізика 

або іноземна 

мова 

15 Автоматизація 

та приладо-

будування 

151 Автоматизація 

та комп'ютерно-

інтегровані 

технології 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

152 Метрологія 

та інформаційно-

вимірювальна 

техніка 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

153 Мікро- та 

наносистемна 

техніка 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

16 Хімічна 

та біоінженерія 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

математика фізика або хімія, 

або біологія 

162 Біотехнології 

та біоінженерія 

біологія фізика або хімія, 

або математика 

163 Біомедична 

інженерія 

біологія фізика 

або математика, 

або іноземна 

мова 

17 Електроніка 

та 

телекомунікації 

171 Електроніка математика фізика 

або іноземна 

мова 

172 Телекомунікації 

та радіотехніка 

математика фізика 

або іноземна 

мова 
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173 Авіоніка математика фізика або 

іноземна мова 

18 Виробництво 

та технології 

181 Харчові технології математика хімія або біологія 

182 Технології легкої 

промисловості 

математика фізика або хімія, 

або біологія 

183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

математика фізика 

або біологія 

184 Гірництво математика фізика 

або географія 

185 Нафтогазова 

інженерія 

та технології 

математика фізика або хімія, 

або географія 

186 Видавництво 

та поліграфія 

математика фізика або хімія, 

або іноземна 

мова 

187 Деревообробні 

та меблеві 

технології 

математика фізика 

або біологія 

19 Архітектура 

та будівництво 

191 Архітектура та 

містобудування 

математика творчий конкурс 

192 Будівництво 

та цивільна 

інженерія 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

193 Геодезія та 

землеустрій 

математика географія 

або історія 

України 

194 Гідротехнічне 

будівництво, 

водна інженерія 

та водні технології 

математика фізика 

або географія 

20 Аграрні науки 

та 

продовольство 

201 Агрономія біологія хімія 

або математика 

202 Захист і карантин 

рослин 

біологія хімія 

або математика 

203 Садівництво 

та виноградарство 

біологія хімія 

або математика 
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204 Технологія 

виробництва 

і переробки 

продукції 

тваринництва 

біологія хімія 

або математика 

205 Лісове 

господарство 

математика хімія або біологія 

206 Садово-паркове 

господарство 

математика хімія або біологія 

207 Водні біоресурси 

та аквакультура 

біологія хімія 

або математика 

208 Агроінженерія математика фізика 

або географія 

21 Ветеринарна 

медицина 

211 Ветеринарна 

медицина 

біологія хімія 

або математика 

212 Ветеринарна 

гігієна, санітарія 

і експертиза 

біологія хімія 

або математика 

22 Охорона 

здоров'я 

221 Стоматологія біологія або хімія фізика 

або математика 

222 Медицина біологія або хімія фізика 

або математика 

223 Медсестринство біологія або хімія фізика 

або математика 

224 Технології 

медичної 

діагностики 

та лікування 

біологія або хімія фізика 

або математика 

225 Медична 

психологія 

біологія або хімія фізика 

або математика 

226 Фармація, 

промислова 

фармація 

біологія або хімія фізика 

або математика 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

біологія або хімія фізика 

або математика 

228 Педіатрія біологія або хімія фізика 

або математика 
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229 Громадське 

здоров'я 

біологія або хімія фізика 

або математика 

23 Соціальна 

робота 

231 Соціальна робота історія України іноземна мова 

або математика 

232 Соціальне 

забезпечення 

історія України географія 

або математика 

24 Сфера 

обслуговування 

241 Готельно-

ресторанна справа 

іноземна мова географія 

або математика 

242 Туризм іноземна мова географія 

або математика 

25 Воєнні науки, 

національна 

безпека, 

безпека 

державного 

кордону 

251 Державна безпека визначають відповідні державні 

замовники за погодженням з МОН 
252 Безпека 

державного 

кордону 

253 Військове 

управління 

(за видами 

збройних сил) 

254 Забезпечення 

військ (сил) 

255 Озброєння та 

військова техніка 

(крім вищих 

військових 

навчальних 

закладів (закладів 

вищої освіти 

із специфічними 

умовами 

навчання), 

військових 

навчальних 

підрозділів 

закладів вищої 

освіти) 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

255 Озброєння 

та військова 

техніка (для 

вищих військових 

визначають відповідні державні 

замовники за погодженням з МОН 
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навчальних 

закладів (закладів 

вищої освіти 

із специфічними 

умовами 

навчання), 

військових 

навчальних 

підрозділів 

закладів вищої 

освіти) 

 

  

256 Національна 

безпека 

(за окремими 

сферами 

забезпечення 

і видами 

діяльності) 

26 Цивільна 

безпека 

261 Пожежна безпека математика фізика 

або біологія 

261 Пожежна безпека 

(для вищих 

військових 

навчальних 

закладів (закладів 

вищої освіти 

із специфічними 

умовами 

навчання), 

військових 

навчальних 

підрозділів 

закладів вищої 

освіти) 

математика творчий конкурс 

262 Правоохоронна 

діяльність 

(для вищих 

військових 

навчальних 

історія України творчий конкурс 
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закладів (закладів 

вищої освіти 

із специфічними 

умовами 

навчання), 

військових 

навчальних 

підрозділів 

закладів вищої 

освіти) 

263 Цивільна безпека математика фізика 

або іноземна 

мова 

27 Транспорт 271 Річковий 

та морський 

транспорт 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

272 Авіаційний 

транспорт 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

273 Залізничний 

транспорт 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

274 Автомобільний 

транспорт 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

275 Транспортні 

технології 

(за видами) 

математика фізика 

або іноземна 

мова 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління 

та 

адміністрування 

математика іноземна мова 

або історія 

України 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації 

та регіональні 

студії 

іноземна мова історія України 

або математика 

292 Міжнародні іноземна мова географія 
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економічні 

відносини 

або математика 

293 Міжнародне 

право 

іноземна мова історія України 

або математика 

Примітка. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої 

освіти, що здійснюють підготовку військових фахівців для подальшого комплектування посад осіб 

офіцерського (сержантського, старшинського) складу за схемою підготовки "курсант", третім 

конкурсним предметом можуть визначати декілька конкурсних предметів за усіма спеціальностями 

підготовки військових фахівців. Перелік конкурсних предметів визначають відповідні державні 

замовники за погодженням з МОН. 

Порівнюючи Додаток 4 до Умов прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2021 році (далі – Умови прийому) [1] з вищенаведеним неважко 

помітити, що в Єдиний перелік, проти 2020 року [2], для більшості 

спеціальностей були внесені досить суттєві зміни.  

Для більшості технічних спеціальностей в 2021 році встановлений 

наступний Єдиний перелік: перший предмет – українська мова, другий предмет 

– математика, третій предмет – історія України, або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія. З одного боку це розширює можливості 

вступників для вибору майбутньої спеціальності (в минулі роки третій предмет 

– фізика або іноземна мова), але з іншого викликає сумніви щодо покращення 

якості контингенту, який буде навчатися на класичних технічних спеціальностях. 

Крім того, на деяких спеціальностях (наприклад 143 – Атомна 

енергетика, 144 – Теплоенергетика, 145 – Гідроенергетика, де третій предмет 

змінився на фізика або хімія замість фізика або іноземна мова) з одного боку 

розширилися можливості вступників (додалася хімія), а з іншого обмежилися 

(зникла іноземна мова). Слід зазначити, що з юридичної точки зору 

Умови прийому чинні тільки в рік вступу, і щороку затверджуються заново 

разом з вимогами до переліку вступних випробувань. Водночас, враховуючи 

реформування системи середньої та вищої освіти, а також невизначеність 

наперед переліку конкурсних предметів вступники не завжди можуть 
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заздалегідь якісно готуватися як для вступу, так і для подальшого навчання 

на обраній спеціальності. 

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи багаторічний досвід 

спілкування зі вступниками та їхніми батьками, в майбутньому буде доцільним 

на законодавчому рівні встановлення мораторію на зміну Єдиного переліку, 

як мінімум, за три роки до вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра. 
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УДК 378.141 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

«023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ 

МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ» В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ  

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О. , к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р філос.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; Сірик М. В., к. е. н.; 

Гармаш О. В., к. т. н.; Гончаренко М. О., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Проведення іспитів, творчих конкурсів в форматі офлайн завжди 

пов’язане з організаційними питаннями, що необхідно розв’язувати 

з особливою увагою до дотримання прав вступника. Додавання суб’єктивних 

факторів в проведенні випробувань, наявність «живого» спілкування 

зі вступниками, можливість виникнення форс-мажорних обставин під час 

проведення екзаменів – передбачає необхідність приймати швидкі та чітко 

обґрунтовані рішення. У 2020 році заклади вищої освіти, що проводять творчі 

конкурси, відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в Україні 

в 2020 році [1], зокрема у КПІ імені Ігоря Сікорського, були змушені прийняти 

виклик небезпечної епідеміологічної ситуації через поширення вірусу COVID-19 

на території України і запровадити деякі зміни до вступної кампанії.  

Задля забезпечення епідеміологічної безпеки та чіткої організації 

проведення творчого конкурсу секретаріатом приймальної комісії було 

започатковано онлайн-реєстрація вступників на інформаційному ресурсі КПІ 

імені Ігоря Сікорського, де за 10 термін до проведення іспитів було 

запропоновано дві дати проведення творчого конкурсу, на які вступники 

реєструвалися за власним бажанням. Кількість вступників, що мали змогу 
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зареєструватися на кожну із запропонованих дат, була обмежено 

санітарно-епідеміологічними вимогами щодо проведення іспитів, а саме – 

необхідністю дотримання безпечної дистанції (1,5 м – 2 м) між вступниками 

під час складання іспитів в приміщеннях. Для цього було чітко прораховано 

кількість абітурієнтів, що може бути розміщено на площі корпусу 

№ 25 Видавничо-поліграфічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського, 

із забезпеченням необхідних вимог і відповідно ця кількість була зазначена 

як критична при реєстрації на кожну з дат. У 2020 році на творчий конкурс 

на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація зареєструвалося понад 100 вступників, що дозволило провести 

творчий конкурс в два тури. За необхідності кількість днів проведення іспитів 

могла бути збільшена. 

У день проведення екзаменів з метою дотримання спокійної 

та регульованої процедури запуску і розташування вступників у приміщеннях, 

їм було запропоновано прибути на місце проведення творчого конкурсу 

заздалегідь – за півтори години. Для цього на попередньому 

онлайн-інструктажі для вступників, що традиційно щорічно проводиться 

викладачами кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту, було 

роз’яснено регламент проведення запуску вступників, проведення самого 

заходу та надано детальний опис маршруту, за яким вступник може дістатися 

місця проведення іспиту.  

Персоналом кафедри графіки та секретаріатом приймальної комісії було 

проведено всі необхідні заходи щодо дотримання санітарних норм проведення 

творчого випробування: проведено скринінг температури кожного з вступників 

при вході на територію проведення екзамену; придбано предмети 

індивідуального захисту (маски, гумові рукавички, дизенфіканти) і розміщені 

у кожному приміщені для використання за потреби; проведено вологе 
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прибирання приміщень згідно санітарних вимог тощо. Під час іспитів 

проводився жорсткий контроль за тим, щоб вступники перебували у масках 

і на відповідній дистанції один від одного. 

Слід зазначити, що впровадження санітарних заходів та зміна 

організаційного складника проведення творчого конкурсу, згідно аналізу 

результатів оцінювання екзаменаційних робіт , не позначилось на успішності 

складання іспитів вступниками. Такий досвід організації творчих конкурсів  

в умовах пандемії, то він може бути корисним для застосування у подальших 

вступних кампаніях. 

 

Список використаних джерел: 

1. Умови прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text (дата звернення: 

20.05.2021 р.). 

2. Правила прийому до Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році. 
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III. ВСТУП НА НАВЧАННЯ 

ЗА ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ МАГІСТРА  

УДК 378.141 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ 

ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ТА ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ У 2021 РОЦІ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О. , к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р філос.; Балашов Д. В.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; 

Сірик М. В., к. е. н.; Гармаш О. В., к. т. н.; Гончаренко М. О., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

 
 З 2017 року Міністерство освіти і науки почало поступове впровадження 

технології зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий 

магістерський рівень вищої освіти, аби забезпечити рівноправний доступ 

до освіти всіх та кожного. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (далі – ЄВІ) 

та Єдине фахове вступне випробування (далі – ЄФВВ) надали можливість 

позбутися корупційного складника під час організації та проведення вступних 

випробувань до магістратури.    

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в 2021 році (далі – Умови прийому) [1] конкурсний відбір на навчання 

для здобуття другого ступеня вищої освіти здійснюється: 

• для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 

та на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти 
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за спеціальністю 293 «Міжнародне право» - у формі єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права 

та загальних навчальних правничих компетентностей, або вступних іспитів 

в передбачених цими Умовами випадках (за умови успішного складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках, 

кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, складеного 

у рік вступу); 

• для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими 

спеціальностями - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(крім випадків, передбачених цими Умовами), складеного у 2020 та 2021 роках, 

та фахових вступних випробувань, складеного в рік вступу. 

У КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до Правил прийому 

до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році (далі – Правила прийому) [2] вступники 

до магістратури всіх спеціальностей, за якими оголошений набір до КПІ ім. Ігоря 

Сікорського в 2021 році (окрім Інституту спеціального зв’язку та захисту 

інформації), мають пройти ЄВІ, а вступники для здобуття ступеня магістра 

за спеціальністю 081 Право також ЄФВВ. 

Таким чином, всі вступники мають зареєструватись для складання 

ЄВІ/ЄФВВ у період з 12 травня до 18ю00 03 червня та одержати екзаменаційний 

листок, з яким потрібно з’явитись до пунктів тестування. Досвід попередніх 

вступних кампаній свідчить, що під час реєстрації значних проблем не виникає 

– у 2019 році КПІ ім. Ігоря Сікорського зареєстрував для участі у ЄВІ понад 

1 тис. вступників, у 2020 році – понад 2600 вступників. Проте цьогорічна 

ситуація суттєво відрізняється від 2019 року через епідеміологічну ситуацію 

у країні та світі, проте є значно легшою за той самий період реєстрації 

у 2020 році.  
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Пандемія COVID-19, яка викликала карантинні обмеження на всій 

території України та вплинула на перебіг вступної кампанії до закладів вищої 

освіти як в 2020 році, так і в 2021 році, внесла корективи у процедуру реєстрації. 

Механізм віддаленої реєстрації на рівні держави запроваджений не був –  

для реєстрації потенційного вступника потрібно було перевірити відомості 

про нього у Єдиній державній базі з питань освіти, що може зробити виключно 

уповноважена особа із доступом до цієї бази. Також на екзаменаційний листок 

обов’язково має бути проставлена печатка закладу вищої освіти. На нашу 

думку, після минулорічної вступної кампанії варто було розглянути можливість 

створення електронного екзаменаційного листка, наприклад, через застосунок 

Дія або особистий кабінет вступника на сайті Українського центра оцінювання 

якості освіти. 

Цього року вступники подають документи за допомогою спеціальних 

електронних форм, які були впроваджені закладом. КПІ ім. Ігоря Сікорського 

здійснює реєстрацію випускників закладу поточного року за допомогою 

внутрішньої інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кампус», 

де у кожного студента четвертого курсу наявний особистий кабінет та внесені 

персональні дані. Студенти мають заповнити відповідну анкету та завантажити 

необхідні для реєстрації документи – сканкопію документа, що посвідчує особу 

(паспорт, ID-карта, закордонний паспорт, посвідка на постійне безтермінове 

місце проживання), сканкопію ідентифікаційного коду, фотокартку. Подані 

студентами анкети та документи розглядаються відбірковими комісіями 

факультетів/інститутів для подальшої реєстрації.  

Випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського попередніх років та випускники 

інших закладів освіти цього року або попередніх років подавали анкети 

за допомогою спеціальної електронної форми, доступної на окремому ресурсі. 

Потенційні вступники обирають факультет та спеціальність для майбутнього 
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вступу, вводять персональні дані – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), 

дату народження, телефон та електронну пошту для оперативного зв’язку, 

а також завантажують необхідні для реєстрації документи – сканкопію 

документа, що посвідчує особу (паспорт, ID-карта, закордонний паспорт, 

посвідка на постійне безтермінове місце проживання), сканкопію 

ідентифікаційного коду, фотокартку. Такі вступники електронною поштою 

отримують від відбіркових комісій скановані екзаменаційні листки, а потім 

оригінали за допомогою обраного засобу поштового зв’язку для уникнення 

контактів. Така сама система надсилання екзаменаційних листків поширюється 

і на вступників, які реєструються за допомогою системи «Електронний кампус». 

Головною проблемою під час реєстрації стало інформування вступників 

про нові умови процедури. По-перше вступники не розрізняють ЄВІ та ЗНО 

для вступу на базі повної загальної середньої освіти. По-друге, плутають фахове 

випробування у закладі освіти та єдиний фахове вступне випробування. 

Інформування проводилось за допомогою офіційного сайта приймальної 

комісії, соціальних мереж, каналів та ботів у Телеграм, спеціального телефону 

для зв’язку з питань вступу до магістратури, кураторів навчальних груп тощо. 

Для посилення інформування фахівцем із візуальної комунікації приймальної 

комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського Дмитром Балашовим було розроблено 

інформаційний пакет (рис 1. та рис. 2), який було розміщено на всіх ресурсах. 
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На нашу думку, дистанційна процедура реєстрації може бути 

впроваджена на постійній основі, вона пришвидшує процес та допомагає 

мінімізувати можливі помилки, усунути розбіжності у документах, а також 

не створювати черги під час оформлення екзаменаційних листків 

для потенційних вступників до магістратури.  

Досвід КПІ ім. Ігоря Сікорського, який є одним з найбільших закладів 

вищої освіти в Україні, переконливо свідчить, що навіть в умовах пандемії 

ефективна організація вступної кампанії на всіх її етапах залежить 

від дотримання чіткого алгоритму дій та постійної комунікації зі вступниками.  

Список використаних джерел: 

1. Умови прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text (дата звернення: 20.05.2021 р.). 

2. Правила прийому до Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році. 

URL : https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf 

(дата звернення: 17.05.2021). 

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf
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УДК 378.141 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДО МАГІСТРАТУРИ 

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО В 2020 РОЦІ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р філос.; Фіногенов О. Д., к. т. н., доцент; Сірик М. В., к. е. н.; 

Гармаш О. В., к. т. н.; Шевчук Г. О., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Відповідно до правил прийому в КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році [1] 

та Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; 

та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» [2] вступ 

до магістратури в КПІ ім. Ігоря Сікорського проводився за 42 спеціальностями, 

123 освітньо-професійними програмами та 92 освітньо-науковими програмами 

[3]. При вступі до магістратури вступники мали змогу обирати денну форму 

навчання за 122 освітніми програмами та заочну форму навчання 

за 81 освітньою програмою (табл.1). Заочна форма навчання передбачена 

виключно для освітньо-професійних програм підготовки магістрів. 

Таблиця 1. Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

за якими здійснювався набір в 2020 році 

№ 

зп 

Код 

спеціаль 

ності 

Назва 

спеціальності 

Назва 

освітньої програми 

Форма здобуття 

освіти 

Денна Заочна 

1 023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Образотворче мистецтво + + 

2 035 Філологія Германські мови 

та літератури (переклад 

+ + 
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включно), 

перша - англійська 

3 035 Філологія Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), 

перша - німецька 

+ - 

4 035 Філологія Романські мови 

та літератури (переклад 

включно), 

перша - французька 

+ - 

5 051 Економіка Економіка 

бізнес-підприємства 

+ + 

6 051 Економіка Економічна кібернетика + + 

7 051 Економіка Міжнародна економіка + + 

8 054 Соціологія Врегулювання конфліктів 

та медіація 

+ + 

9 061 Журналістика Видавнича справа 

та редагування 

+ + 

10 061 Журналістика Реклама і зв'язки 

з громадськістю 

+ + 

11 073 Менеджмент Логістика + + 

12 073 Менеджмент Медіаменеджмент 

та адміністрування 

у видавничо-поліграфічній 

галузі 

+ + 

13 073 Менеджмент Менеджмент 

і бізнес-адміністрування 

+ + 

14 073 Менеджмент Менеджмент інвестицій 

та інновацій 

+ + 

15 073 Менеджмент Менеджмент 

міжнародного бізнесу 

+ + 

16 073 Менеджмент Управління у сфері 

оборонно-промислового 

комплексу 

- + 

17 075 Маркетинг Промисловий маркетинг + + 

18 081 Право Інформаційне право 

та право інтелектуальної 

власності 

+ + 

19 081 Право Господарське 

та адміністративне право 

і процес 

+ + 

20 101 Екологія Екологічна безпека + - 

21 104 Фізика та астрономія Комп’ютерне + - 
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моделювання фізичних 

процесів 

22 105 Прикладна фізика 

та наноматеріали 

Прикладна фізика + - 

23 111 Математика Математичні 

та комп'ютерні методи 

в моделюванні 

динамічних систем 

+ - 

24 111 Математика Страхова та фінансова 

математика 

+ - 

25 113 Прикладна 

математика 

Математичні методи 

криптографічного захисту 

інформації 

+ - 

26 113 Прикладна 

математика 

Математичні методи 

моделювання, 

розпізнавання образів 

та безпеки даних 

+ - 

27 113 Прикладна 

математика 

Наука про дані 

та математичне 

моделювання 

+ + 

28 121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 

інтелектуальних 

кібер-фізичних систем 

і веб-технологій 

+ + 

29 121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 

інформаційно-

управляючих систем 

+ + 

30 121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 

комп'ютерних систем 

+ + 

31 121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 

мультимедійних 

та інформаційно-

пошукових систем 

+ - 

32 122 Комп'ютерні науки Інтелектуальні сервіс-

орієнтовані розподілені 

обчислювання 

+ + 

33 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні технології 

в біології та медицині 

+ - 

34 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерний моніторинг 

та геометричне 

+ + 
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моделювання процесів 

і систем 

35 122 Комп'ютерні науки Системи і методи 

штучного інтелекту 

 

+ + 

36 123 Комп’ютерна 

інженерія 

Комп’ютерні системи 

та мережі 

+ + 

37 123 Комп’ютерна 

інженерія 

Системне програмування 

та спеціалізовані 

комп`ютерні системи 

+ + 

38 124 Системний аналіз Системний аналіз 

і управління 

+ - 

39 124 Системний аналіз Системний аналіз 

фінансового ринку 

+ + 

40 125 Кібербезпека Системи технічного 

захисту інформації 

+ - 

41 125 Кібербезпека Системи, технології 

та математичні методи 

кібербезпеки 

+ + 

42 126 Інформаційні системи 

та технології 

Інтегровані інформаційні 

системи 

+ + 

43 126 Інформаційні системи 

та технології 

Інформаційні управляючі 

системи та технології 

+ + 

44 126 Інформаційні системи 

та технології 

Інформаційне 

забезпечення 

робототехнічних систем 

+ + 

45 131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань 

та пакувального 

обладнання 

+ - 

46 131 Прикладна механіка Інструментальні системи 

інженерного дизайну 

+ - 

47 131 Прикладна механіка Автоматизовані 

та роботизовані механічні 

системи 

+ - 

48 131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин + - 

49 131 Прикладна механіка Лазерна техніка 

та комп’ютеризовані 

процеси фізико-технічної 

обробки матеріалів 

+ - 

50 131 Прикладна механіка Прикладна механіка 

пластичності матеріалів 

+ + 

51 131 Прикладна механіка Технології комп'ютерного 

конструювання верстатів, 

+ - 



135 

 

роботів та машин 

52 131 Прикладна механіка Технології 

машинобудування 

+ - 

53 131 Прикладна механіка Технології та інжиніринг 

у зварюванні 

 

 

+ + 

54 131 Прикладна механіка Технологічні системи 

інженерії з'єднань 

і поверхонь 

+ + 

55 132 Матеріалознавство Металознавство 

та комп'ютерне 

моделювання процесів 

термічної обробки 

+ - 

56 132 Матеріалознавство Металофізичні процеси 

та їх комп’ютерне 

моделювання 

+ - 

57 132 Матеріалознавство Нанотехнології 

та комп’ютерний дизайн 

матеріалів 

+ + 

58 133 Галузеве 

машинобудування 

Інжиніринг обладнання 

виробництва полімерних 

та будівельних матеріалів 

і виробів 

+ + 

59 133 Галузеве 

машинобудування 

Комп'ютеризовані 

поліграфічні системи 

+ + 

60 133 Галузеве 

машинобудування 

Комп’ютерно-інтегровані 

технології проектування 

обладнання хімічної 

інженерії 

+ + 

61 133 Галузеве 

машинобудування 

Обладнання 

фармацевтичних 

та біотехнологічних 

виробництв 

+ + 

62 134 Авіаційна та ракетно-

космічна техніка 

Інженерія авіаційних 

та ракетно-космічних 

систем 

+ + 

63 134 Авіаційна та ракетно-

космічна техніка 

Літаки і вертольоти + + 

64 136 Металургія Комп’ютеризовані 

процеси лиття 

+ + 

65 136 Металургія Спеціальна металургія + - 

66 141 Електроенергетика, 

електротехніка 

Інжиніринг 

автоматизованих 

+ + 
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та електромеханіка електротехнічних 

комплексів 

67 141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Електричні машини 

і апарати 

+ + 

68 141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Електричні системи 

і мережі 

+ + 

69 141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Електричні станції + + 

70 141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Електромеханічні системи 

автоматизації, 

електропривод 

та електромобільність 

+ + 

71 141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Електромеханічні 

та мехатронні системи 

енергоємних виробництв 

+ + 

72 141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Електротехнічні пристрої 

та електротехнологічні 

комплекси 

+ - 

73 141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Енергетичний 

менеджмент 

та енергоефективні 

технології 

+ + 

74 141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Нетрадиційні 

та відновлювані джерела 

енергії 

+ - 

75 141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Системи забезпечення 

споживачів електричною 

енергією 

+ + 

76 141 Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Управління, захист 

та автоматизація 

енергосистем 

+ + 

77 142 Енергетичне 

машинобудування 

Інженерія і комп'ютерні 

технології 

теплоенергетичних систем 

+ - 

78 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції + - 

79 143 Атомна енергетика Фізичний захист та облік 

і контроль ядерних 

матеріалів 

+ + 

80 144 Теплоенергетика Енергетичний 

менеджмент 

та інжиніринг 

+ + 
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теплоенергетичних систем 

81 144 Теплоенергетика Моделювання 

і комп'ютерні технології 

в теплофізиці 

+ - 

82 144 Теплоенергетика Промислова 

та муніципальна 

теплоенергетика 

і енергозбереження 

 

+ + 

83 144 Теплоенергетика Теплові електричні станції + + 

84 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Автоматизація 

та комп'ютерно-

інтегровані технології 

кібер-енергетичних 

систем 

+ + 

85 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп'ютерно-інтегровані 

оптико-електронні 

системи та технології 

+ - 

86 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп'ютерно-інтегровані 

технології  проектування 

приладів 

+ - 

87 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп'ютерно-інтегровані 

технології виробництва 

приладів 

+ + 

88 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп'ютерно-інтегровані 

технології та системи 

навігації і керування 

+ + 

89 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Роботизовані 

і автоматизовані системи 

неруйнівного контролю 

та діагностики 

+ + 

90 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Технічні та програмні 

засоби автоматизації 

+ + 

91 152 Метрологія 

та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Інформаційні 

вимірювальні технології 

екологічної безпеки 

+ + 

92 152 Метрологія 

та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Інформаційні 

вимірювальні технології 

та системи 

+ + 

93 152 Метрологія 

та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Метрологія 

та вимірювальна техніка 

+ + 

94 153 Мікро- Електронні мікро- + - 
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та наносистемна 

техніка 

і наносистеми 

та технології 

95 153 Мікро- 

та наносистемна 

техніка 

Мікро- та наноелектроніка + - 

96 161 Хімічні технології 

та інженерія 

Електрохімічні технології 

неорганічних і органічних 

матеріалів 

 

 

+ - 

97 161 Хімічні технології 

та інженерія 

Промислова екологія 

та ресурсоефективні чисті 

технології 

+ + 

98 161 Хімічні технології 

та інженерія 

Хімічні технології 

косметичних засобів 

та харчових добавок 

+ - 

99 161 Хімічні технології 

та інженерія 

Хімічні технології 

неорганічних і органічних 

зв'язуючих 

та композиційних 

матеріалів 

+ + 

100 161 Хімічні технології 

та інженерія 

Хімічні технології 

неорганічних керамічних 

матеріалів 

+ - 

101 161 Хімічні технології 

та інженерія 

Хімічні технології 

неорганічних речовин 

та водоочищення 

+ + 

102 161 Хімічні технології 

та інженерія 

Хімічні технології 

органічних речовин 

+ - 

103 162 Біотехнології та 

біоінженерія 

Біотехнології + + 

104 163 Біомедична інженерія Медична інженерія + - 

105 163 Біомедична інженерія Регенеративна 

та біофармацевтична 

інженерія 

+ - 

106 171 Електроніка Акустичні електронні 

системи та технології 

обробки акустичної 

інформації 

+ - 

107 171 Електроніка Електронні компоненти 

і системи 

+ - 

108 171 Електроніка Електронні прилади 

та пристрої 

+ + 

109 171 Електроніка Електронні системи + - 
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мультимедіа та засоби 

Інтернету речей 

110 172 Телекомунікації 

та радіотехніка 

Інженерія та 

програмування 

інфокомунікацій 

+ + 

111 172 Телекомунікації 

та радіотехніка 

Інтелектуальні технології 

мікросистемної 

радіоелектронної техніки 

+ + 

112 172 Телекомунікації 

та радіотехніка 

Інформаційно-

комунікаційні технології 

 

+ + 

113 172 Телекомунікації 

та радіотехніка 

Інформаційно-

обчислювальні засоби 

радіоелектронних систем 

+ - 

114 172 Телекомунікації 

та радіотехніка 

Радіозв’язок  і оброблення 

сигналів 

+ + 

115 172 Телекомунікації 

та радіотехніка 

Радіосистемна інженерія + + 

116 172 Телекомунікації 

та радіотехніка 

Радіотехнічні 

інформаційні технології 

+ + 

117 172 Телекомунікації 

та радіотехніка 

Телекомунікаційні 

системи та мережі 

+ + 

118 173 Авіоніка системи керування 

літальними апаратами 

та комплексами 

+ + 

119 184 Гірництво Геоінженерія + + 

120 186 Видавництво 

та поліграфія 

Технології друкованих 

і електронних видань 

+ + 

121 227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

Фізична терапія + - 

122 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні 

проекти та волонтерська 

діяльність 

+ + 

123 281 Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне адміністрування 

та електронне урядування 

+ + 

Головною відмінністю вступної кампанії 2020 року до магістратури 

від попередніх років була подача заяв вступниками виключно в електронній 

формі за допомогою сервісу подачі електронних заяв на сайті 

ez.osvitavsim.org.ua. Всього до КПІ ім. Ігоря Сікорського було подано 7746 заяв 

що на 28% більше порівняно з 2019 роком, в тому числі: на денну форму 
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навчання - 6092 заяви, на заочну форму навчання - 1654 заяви. Загалом можна 

відзначити характерну тенденцію останніх років, що полягає у зацікавленості 

випускників бакалаврату в заочному навчанні в магістратурі, навіть 

за відсутності бюджетних місць. 

Результати набору до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році 

наведено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Підсумки прийому до магістратури 

Форма навчання/ 
програма підготовки 

Зараховано осіб до магістратури 

Всього в тому числі 

бюджет контракт 

Денна/освітньо-наукова 310 262 48 

Денна/освітньо-професійна 1361 1027 344 

Заочна/освітньо-професійна 356 47 309 

Середній конкурс на місця державного замовлення в магістратуру КПІ 

ім. Ігоря Сікорського в 2020 році склав 5,7 заяв на 1 бюджетне місце. 

Список використаних джерел: 

1. Правила прийому до Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році. 

URL : https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/rules-2020-changes.pdf 

(дата звернення: 17.05.2021). 

2. Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та 

за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

URL : https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/rules5-2020-changes.pdf 

(дата звернення: 17.05.2021). 

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/rules-2020-changes.pdf
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3. Перелік конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році. 

URL : https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/propos_2020_changes.pdf 

(дата звернення: 17.05.2021). 
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IV. ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ЕЛЕКТРОННОГО ВСТУПУ 

УДК 378.141 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАЧІ ЗАЯВ ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

ДЛЯ УЧАСТІ У ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАННЯХ 

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА КВОТОЮ 2 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; Маркіна О. М., к.т.н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р. філос.; Балашов Д. В.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; 

Сірик М. В., к. е. н.; Гармаш О. В., к. т. н.; Чумаченко М.В., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

У 2020 році вступна кампанія до закладів вищої освіти України пройшла 

в умовах пандемії, тому одним з важливих питань стояв процес автоматизації 

дистанційної подачі заяв. І хоча подача заяв до ЗВО України в електронній 

формі реалізована понад 10 років тому, для деяких категорій вступників така 

можливість все ще відсутня. 

З липня 2020 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського працювали освітні центри 

«Крим-Україна» та «Донбас-Україна». Це стало можливим після ухвалення 

Закону України від 3 липня 2020 р. № 744-ІХ «Про внесення змін до Закону 

України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти 

осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, Донецької та Луганської областей», ініційованого Президентом 

України Володимиром Зеленським. За квотою 2 мали право вступати особи, 

які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів 

Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення 
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[1]. Цей Порядок поширюється також на осіб, які переселилися з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської 

областей після 01 січня у рік вступу. 

Для автоматизації подачі заяв деяких з цих випадків підчас заборони 

відвідування закладів освіти в умовах карантину Приймальної комісією 

КПІ ім. Ігоря Сікорського розроблено спеціальні електронні форми. Для того, 

щоб скористатися системою вступнику потрібно було перейти на спеціальний 

сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням 

https://anketa.kpi.ua та обрати один з розділів (див. Рис.1): 

– Подати заяву на реєстрацію для участі у вступних випробуваннях для 

вступників, які мають право на особливі умови участі у конкурсі; 

– Подати заяву на реєстрацію для участі у творчому конкурсі для вступу 

на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація; 

– Подати заяву на реєстрацію для участі у вступних випробуваннях для 

вступників, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у 

Донецькій та Луганській областях або АР Крим та м. Севастополь. 
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Рис. 1. Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського anketa.kpi.ua 

 

Для того, щоб подати заяву на реєстрацію участі у вступних 

випробуваннях для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окуповані 

території у Донецькій та Луганській областях або АР Крим треба було заповнити 

наступні поля форми: 

– Завантажити документи, що підтверджують право на участь у конкурсі 

за квотою-2 (див. Рис. 2). 
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Рис. 2. Поля завантаження документів 

– Обрати одну або декілька спеціальностей із наведеного списку 

(див. Рис. 3). 

 

Рис. 3. Вибір спеціальностей 
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– Ввести власні прізвище, ім'я, по батькові, дату народження (див. Рис. 

4). 

 

Рис.4. Введення персональних даних 

 

– Завантаження фотокартки для екзаменаційного листка (див. Рис. 5). 

Можна завантажити фотокартку у форматі файлу .jpg, .jpeg розміром не більше 

1 Мб. 

 

Рис. 5. Поле завантаження фотокартки 

 

– Обрати з випадного списку документ, що посвідчує особу: паспорт (ID-

картка), Закордонний паспорт або паспорт (книжка). Ввести відповідні дані 

цього документа. До відповідного поля завантажити сканкопію (дві сторони ID-

картки або сторінки 1-2 паспорту (книжка); формат файлу .jpg, .jpeg, .pdf, розмір 

не більше 1 Мб) (див. Рис. 6.). 
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Рис. 6. Дані про документ, що посвідчує особу 

 

– Ввести номер облікової картки платника податків. В разі відмови від 

коду заповнити поле номером паспорту. Завантажити сканкопію картки у 

відповідне поле (формат файлу .jpg, .jpeg, .pdf, розмір не більше 1 Мб) (див. 

Рис. 7). 

 

Рис. 7. Введення та завантаження сканкопії облікової картки платника податків 

 

– Ввести дані про документ про повну загальну середню освіту (за 

наявності) або довідку з закладу освіти про орієнтовний час одержання 

документу (див. Рис. 8). 

 

Рис. 8. Завантаження сканкопії документу 

про повну загальну середню освіту 
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– Ввести персональні дані: номер телефону, e-mail (див. Рис. 9). Не 

допускається mail.ru, yandex, rambler і т.п., наявність домену .ru в будь-якому 

вигляді. 

 

Рис. 9. Введення персональних даних 

 

– Обрати, чи потребує вступник поселення в гуртожитку на час 

складання вступних випробувань та чи потребує сканкопію запрошення через 

освітні центи (див. Рис. 10) 

 

Рис. 10. Визначення потреби гуртожитку та запрошення 

 

– Для подачі заяви вступник обов’язково має ознайомитися, що 

обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та 

отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти, а також інформації, що стосується участі в конкурсному відборі 

для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів 

освіти, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних 

даних. Після ознайомлення треба поставити відповідну відмітку (див. Рис.11). 

 

Рис. 11. Відмітка про ознайомлення 
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– Також обов’язково треба ознайомитися з правилами прийому, 

ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки / спеціальності 

/ освітньої програми (див. Рис. 12). 

 

Рис. 12. Відмітка про ознайомлення із правилами прийому 

 

Рис. 13. Кнопка для надсилання даних 

Надсилання даних відбувається після натискання кнопки «Надіслати». 

Про отримання заяви Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського 

вступника повідомляється на вказану їм електронну адресу. Заяви надходять до 

бази даних Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Про надходження 

заяви відповідальній особі надходить повідомлення. Заява обробляється 

відповідальною особою яка, в разі необхідності, зв’язується із вступником для 

уточнення даних. 

 

Список використаних джерел: 

1. Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської 

областей, території населених пунктів на лінії зіткнення. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16 (дата звернення6 17052021). 

2. Умови прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text (дата звернення: 20.05.2021 

р.). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16
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УДК 378.141 

ЄДИНИЙ РЕЄСТР ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 

НА ОСОБЛИВІ УМОВИ ВСТУПУ, В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ 

ЕЛЕКТРОННІЙ БАЗІ З ПИТАНЬ ОСВІТИ – 

МОДУЛЬ «ОСОБЛИВІ УМОВИ» 
 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; Маркіна О. М., к.т.н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р. філос.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; 

Сірик М. В., к. е. н.; Гармаш О. В., к. т. н.; Чумаченко М.В., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

В умовах інформаційного суспільства та пандемії одним з актуальних 

завдань є процес автоматизації вступної кампанії. Електронне подання заяв 

актуальне вже понад 8 років, то для пільгових категорій ще до минулого року 

практикували виключно паперове подання заяв та документів, 

що ускладнювало життя як вступників, так і працівників приймальних комісій. 

Однією з основних особливостей вступної кампанії 2020 року було створення 

модулю «Особливі умови» в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 

(далі – ЄДЕБО), що дозволило перевести подання документів в електронний 

вигляд для пільгових категорій абітурієнтів. 

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

у 2020 році (далі – Умови прийому) [1] до модулю заносили всіх вступників, 

які мають право на зарахування за співбесідою, на вступ в межах квоти-1, 

квоти-2 або мають право на переведення на вакантні місця державного 

замовлення. До таких категорій, відповідно до п. 8 Умов прийому, належать: 

− особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 

7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
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− особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано 

право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти  

за результатами співбесіди;  

− особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти 

(за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення); 

− особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України; 

− діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи 

з їх числа; 

− особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році 

в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової 

документації № О86-З/0 «Медичний висновок про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, 

які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії 
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при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

− особи, які проживають на тимчасово окупованій території 

(які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися 

з неї після 01 січня 2020 року; 

− громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції/ операції об’єднаних сил (на період її проведення), 

територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів 

на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року; 

− особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року 

включно; 

− громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту 

за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та ЗО листопада 2020 року; 

− діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 

чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів 
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із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

− діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі 

у Революції Гідності; 

− 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, у яких один з батьків (усиновлювачів) 

був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою 

особою під час виконання ним обов'язків військової служби; 

− особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 

яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;  

− особи з інвалідністю 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); 

− діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно 

до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

− шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, 

а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, 
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батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років 

або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 

особами з інвалідністю І або II групи; 

− особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням 

та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної 

середньої освіти відповідно до пунктів 2-7 цього розділу і не були зараховані 

на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, 

якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі 

виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»); 

− особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно 

до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб»; 

− діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

Зі створенням єдиного реєстру в ЄДЕБО вступник отримав можливість 

подати пільгові документи в один з закладів вищої освіти (найближчий 

до себе), а потім через особистий кабінет подавати заяви, до яких автоматично 

додавалася пільгова категорія. В модулі до фізичної особи додавали категорію 

та сканкопії необхідних пільгових документів, що їй відповідають. Проте мали 

місце технічні помилки, коли завантажувалися пільгові документи іншої особи. 

Однією з основних умов було спочатку зареєструвати пільгові документи 

в ЗВО та внести вступника до реєстру, а потім такий вступник повинен 

був подавати заяви. У випадку ж зміни послідовності дій оператори ЗВО при 

опрацюванні заяв повинні були вручну додати вступнику пільгову категорію. 

З цим виникали складнощі, оскільки відсортувати вступників в реєстрі 

особливих умов за датою додання його до реєстру неможливо. Таким чином, 

мало місце явища, що заяви одного вступника в різних ЗВО відносилися 
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до різних категорій, що могло призвести до неможливості ним реалізувати свої 

права повністю.  

Додавати вступника до модулю «Особливі умови» та, відповідно, 

категорію до заяви для вступників, що претендують на переведення на вакантні 

місця бюджету дозволося уже після прийому оригіналів документів. Проте, при 

обробці таких категорій в ЄДЕБО виникли трудності з додаванням певних 

категорій до необхідної заяви вступника. 

До недоліків модулю «Особливі умови» можна віднести те, 

що врешті-решт підтвердження пільги було покладено на ЗВО, хоча спочатку 

планувалося, що за верифікацію буде відповідати ДП «Інфоресурс». 

Як наслідок, мало місце присвоєння пільгових категорій особам, які на них 

не мають права, завантаження невідповідних документів, що вимагало 

додаткових контактів зі вступником або закладами вищої освіти з метою 

з’ясування наявності відповідних пільгових документів для підтвердження 

пільги, на яку вступник може претендувати. Окрім того, через неможливість 

відсортувати список осіб в модулі «Особливі умови» за датою додавання 

пільговика щоденно потрібно було звіряти список пільговиків для виявлення 

нових записів, що потребували верифікації. У вже перевірених вступників 

у модулі могли змінюватися пільгові документи. Для усунення цих проблем 

можна рекомендувати покласти верифікацію пільгових осіб на єдиний орган, 

рішення якого було б остаточним й приймалося б усіма ЗВО країни. 

Також доречним було б автоматичне присвоєння пільгової категорії до заяв 

абітурієнтів, після верифікації єдиним органом, оскільки пільгові категорії 

можуть з’являтися після подання заяв і додавання оператором до заяв 

пільгових категорій вручну може призвести до технічних помилок.   
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УДК 378.141 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАЧІ ЗАЯВ ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

ВСТУПНИКАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОСОБЛИВІ УМОВИ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; Маркіна О. М., к.т.н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р. філос.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; Сірик М. В., к. е. н.; 

Гармаш О. В., к. т. н.; Чумаченко М.В., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

У 2020 році вступна кампанія до закладів вищої освіти України пройшла 

в умовах пандемії, тому одним з важливих питань стояв процес автоматизації 

дистанційної подачі заяв. І хоча подача заяв до ЗВО України в електронній 

формі реалізована понад 10 років тому, для деяких категорій вступників така 

можливість все ще відсутня. 

Наприклад, вступники на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра 

(медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань), фахового 

молодшого бакалавра подають заяви тільки у паперовій формі в таких випадках 

[1]: 

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/rules-2020-changes.pdf
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– для реалізації права на вступ за іспитами, співбесідою або квотою-2 

відповідно до Умов прийому (тобто, якщо вступники бажають скористатися 

цими правами); 

– для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти 

за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому; 

– для реалізації права на першочергове зарахування відповідно 

до Умов прийому; 

– у разі подання документа про освіту іноземного зразка; 

– у разі подання документів іноземцями та особами 

без громадянства; 

– у разі подання документа про ПЗСО, виданого до запровадження 

фотополімерних технологій їх виготовлення (формат – «книжка», виданий – 

орієнтовно до 2000 р.); 

– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 

– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в документі про 

повну загальну середню освіту та у сертифікаті ЗНО. 

Для автоматизації подачі заяв деяких з цих випадків підчас заборони 

відвідування закладів освіти в умовах карантину Приймальної комісією 

КПІ ім. Ігоря Сікорського розроблено спеціальні електронні форми. 

Для того, щоб скористатися системою вступнику потрібно було перейти 

на спеціальний сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського за 

посиланням https://anketa.kpi.ua та обрати один з розділів (див. Рис.1): 

– Подати заяву на реєстрацію для участі у вступних випробуваннях 

для вступників, які мають право на особливі умови участі у конкурсі; 
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– Подати заяву на реєстрацію для участі у творчому конкурсі 

для вступу на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація; 

– Подати заяву на реєстрацію для участі у вступних випробуваннях для 

вступників, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території 

у Донецькій та Луганській областях або АР Крим та м. Севастополь. 

 

Рис. 1. Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського anketa.kpi.ua 

 

Для того, щоб подати заяву на реєстрацію для участі у вступних 

випробуваннях для вступників, які мають право на особливі умови участі 

у конкурсі треба було заповнити наступні поля форми: 

– З випадного списку обрати категорію, що надає право складати 

вступні випробування (див. Рис.2): 

o Особи, хвороба яких належить до Переліку захворювань 

та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО; 

o Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

особи з їх числа; 
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o Учасники бойових дій та учасники Революції Гідності; 

o Особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 

2019 року включно; 

o Громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту 

за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року. 

 

Рис. 2. Обрання категорії 

– Додати документи, що засвідчують право на особливі умови участі 

у конкурсі (див. Рис. 3); 

 

Рис. 3. Додавання сканкопій докуменів 

– Обрати одну або декілька спеціальностей із наданого переліку (див. 

Рис. 4). 

 

Рис. 4. Обрання спеціальності 
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– Обрати іспити (див. Рис. 5). 

 

Рис. 5. Вибір іспитів 

– Ввести власні Прізвище, Ім'я, По батькові, дату народження 

(див. Рис. 6). 

 

Рис.6. Введення персональних даних 

 

– Завантаження фотокартка для екзаменаційного листка (див. Рис. 7). 

Можна завантажити фотокартку у форматі файлу .jpg, .jpeg розміром не більше 

1 Мб. 

 

Рис. 7. Поле завантаження фотокартки 

– Обрати з випадного списку документ, що посвідчує особу: паспорт 

(ID-картка), Закордонний паспорт або паспорт (книжка) (див. Рис. 8.). 
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Рис. 8. Випадаючий список обрання документу, що посвідчує особу 

 

– До відповідного поля завантажити сканкопію (дві сторони ID-картки 

або сторінки 1-2 паспорту (книжка); формат файлу .jpg, .jpeg, .pdf, розмір 

не більше 1 Мб). 

– Ввести номер облікової картки платника податків. В разі відмови 

від коду заповнити поле номером паспорту. Завантажити сканкопію картки 

у відповідне поле (формат файлу .jpg, .jpeg, .pdf, розмір не більше 1 Мб) 

(див. Рис. 9). 

 

Рис. 9. Введення та завантаження сканкопії 

облікової картки платника податків 

 

– Ввести дані про документ про повну загальну середню освіту 

або довідку з закладу освіти про орієнтовний час одержання документу. 

 

Рис. 10. Завантаження сканкопії документу 

про повну загальну середню освіту 
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– Ввести персональні дані: номер телефону, e-mail. 

 

Рис. 11. Введення персональних даних 

– Обрати, чи потребує вступник поселення в гуртожитку на час 

складання вступних випробувань (див. Рис. 12). 

 

Рис. 12. Визначення потреби гуртожитку 

– Для подачі заяви вступник обов’язково має ознайомитися, 

що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання 

та отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі 

з питань освіти, а також інформації, що стосується участі в конкурсному відборі 

для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів 

освіти, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних 

даних. Після ознайомлення треба поставити відповідну відмітку (див. Рис.13). 

 

Рис. 13. Відмітка про ознайомлення 

– Також обов’язково треба ознайомитися з правилами прийому, 

ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки / спеціальності 

/ освітньої програми (див. Рис. 14). 

 

Рис. 14. Відмітка про ознайомлення із правилами прийому 

 

Рис. 15. Кнопка для надсилання даних 
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Надсилання даних відбувається після натискання кнопки «Надіслати». 

Про отримання заяви Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського 

вступника повідомляється на вказану їм електронну адресу. Заяви надходять 

до бази даних Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Про надходження 

заяви відповідальній особі надходить повідомлення. Заява обробляється 

відповідальною особою яка, в разі необхідності, зв’язується із вступником 

для уточнення даних. 

 

Список використаних джерел: 
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2020/2020/07/28/Instruktsiyi%20dlya%20vstupu/Instruktsiya_iz_sertyfikatom%20Z

NO%202020.pdf (дата звернення: 17.05.2021) 

2. Умови прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text (дата звернення: 

20.05.2021 р.). 
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УДК 378.141 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАЧІ ЗАЯВ ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

ДЛЯ УЧАСТІ У ТВОРЧОМУ КОНКУРСІ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, 

РЕСТАВРАЦІЯ 

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент; 

Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; Маркіна О. М., к.т.н., доцент; 

Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; Янушевська О. І., к .т. н.; Коперсак В. М.; 

Мотроненко В. В., д-р. філос.; Фіногенов О.Д., к .т. н., доцент; Сірик М. В., к. е. н.; 

Гармаш О. В., к. т. н.; Чумаченко М.В., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

У 2020 році вступна кампанія до закладів вищої освіти України пройшла 

в умовах пандемії, тому одним з важливих питань стояв процес автоматизації 

дистанційної подання заяв. І хоча подання заяв до ЗВО України в електронній 

формі реалізована понад 10 років тому, для деяких категорій вступників така 

можливість все ще відсутня. 

Наприклад, вступники на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра 

(медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань), фахового 

молодшого бакалавра подають заяви тільки у паперовій формі в таких випадках 

[1]: 

– для реалізації права на вступ за іспитами, співбесідою або квотою-2 

відповідно до Умов прийому (тобто, якщо вступники бажають скористатися 

цими правами); 

– для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти 

за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому; 

– для реалізації права на першочергове зарахування відповідно 

до Умов прийому; 
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– у разі подання документа про освіту іноземного зразка; 

– у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

– у разі подання документа про ПЗСО, виданого до запровадження 

фотополімерних технологій їх виготовлення (формат – «книжка», виданий – 

орієнтовно до 2000 р.); 

– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 

– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в документі про 

повну загальну середню освіту та у сертифікаті ЗНО. 

Для автоматизації подачі заяв деяких з цих випадків підчас заборони 

відвідування закладів освіти в умовах карантину Приймальної комісією 

КПІ ім. Ігоря Сікорського розроблено спеціальні електронні форми. Для того, 

щоб скористатися системою вступнику потрібно було перейти на спеціальний 

сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням 

https://anketa.kpi.ua та обрати один з розділів (див. Рис.1): 

– подати заяву на реєстрацію для участі у вступних випробуваннях 

для вступників, які мають право на особливі умови участі у конкурсі; 

– подати заяву на реєстрацію для участі у творчому конкурсі для вступу 

на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація; 

– подати заяву на реєстрацію для участі у вступних випробуваннях 

для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території 

у Донецькій та Луганській областях або АР Крим та м. Севастополь. 
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Рис. 1. Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського anketa.kpi.ua 

 

Для того, щоб подати заяву на реєстрацію для участі у творчому конкурсі 

для вступу на спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» треба було заповнити наступні поля форми: 

– Ввести власні прізвище, ім'я, по батькові, дату народження 

(див. Рис. 2). 

 

Рис.2. Введення персональних даних 
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– Завантаження фотокартка для екзаменаційного листка (див. Рис. 3). 

Можна завантажити фотокартку у форматі файлу .jpg, .jpeg розміром не більше 

1 Мб. 

 

Рис. 3. Поле завантаження фотокартки 

 

– Обрати з випадного списку документ, що посвідчує особу: паспорт 

(ID-картка), закордонний паспорт або паспорт (книжка) (див. Рис. 4.). 

 

Рис. 4. Випадаючий список обрання документу, що посвідчує особу 

 

– До відповідного поля завантажити сканкопію (дві сторони ID-картки 

або сторінки 1-2 паспорту (книжка); формат файлу .jpg, .jpeg, .pdf, розмір 

не більше 1 Мб). 

– Ввести номер облікової картки платника податків. В разі відмови 

від коду заповнити поле номером паспорту. Завантажити сканкопію картки 

у відповідне поле (формат файлу .jpg, .jpeg, .pdf, розмір не більше 1 Мб) 

(див. Рис. 5). 

 

Рис. 5. Введення та завантаження сканкопії 

облікової картки платника податків 
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– Ввести дані про документ про повну загальну середню освіту 

або довідку з закладу освіти про орієнтовний час одержання документу 

(див. Рис. 6). 

 

Рис. 6. Завантаження сканкопії документу про повну загальну середню освіту 

 

– Ввести персональні дані: номер телефону, e-mail (див. Рис. 7). 

 

Рис. 7. Введення персональних даних 

 

– Обрати, чи потребує абітурієнт поселення в гуртожитку на час 

складання вступних випробувань (див. Рис. 8). 

 

Рис. 8. Визначення потреби гуртожитку 

 

– Для подачі заяви вступник обов’язково має ознайомитися, 

що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання 

та отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі 

з питань освіти, а також інформації, що стосується участі в конкурсному відборі 

для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів 

освіти, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних 

даних. Після ознайомлення треба поставити відповідну відмітку (див. Рис.9). 
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Рис. 9. Відмітка про ознайомлення 

 

– Також обов’язково треба ознайомитися з правилами прийому, 

ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки / спеціальності 

/ освітньої програми (див. Рис. 10). 

 

Рис. 10. Відмітка про ознайомлення із правилами прийому 

 

Рис. 11. Кнопка для надсилання даних 

 

Надсилання даних відбувається після натискання кнопки «Надіслати». 

Про отримання заяви Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського 

вступника повідомляється на вказану їм електронну адресу. Заяви надходять 

до бази даних Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Про надходження 

заяви відповідальній особі надходить повідомлення. Заява обробляється 

відповідальною особою яка, в разі необхідності, зв’язується із вступником 

для уточнення даних. 

 

Список використаних джерел: 
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NO%202020.pdf (дата звернення: 16.05.2021) 
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