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4 Організація конкурсного відбору 
 

4.1. Організація конкурсного відбору вступників на перший курс на базі 
повної середньої освіти 
 
1. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання (ЗНО), творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в 
передбачених цими правилами прийому випадках.  
2. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 (крім 
іноземної мови), 2020, 2021 та 2022 років.  
3. Для вступу на освітні програми на перший курс зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО 
(або результати вступних іспитів, творчих конкурсів) із загальноосвітніх предметів, 

визначених Додатком 4 до цих Правил прийому. Крім цього Додатком 5. визначається 
мінімальна кількість балів сертифікатів із загальноосвітніх предметів, з якими вступник 

допускається до участі в конкурсному відборі. 

 

Зарахування за співбесідою  
4. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про 

проходження співбесіди рекомендуються до зарахування: 

5. - особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10 - 14 статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; - 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). 

6. Співбесіда складається за програмою ЗНО із загальноосвітнього предмета, до якого 
застосовується найвищий ваговий коефіцієнт, визначений Додатком 4. для відповідної 

освітньої програми. 

7. Університет оголошує осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, у 
терміни, зазначені в § 2 Правил прийому. Вступники, які отримали рекомендації, повинні 

виконати вимоги до зарахування на навчання за кошти юридичних або фізичних осіб у 
терміни, зазначені в § 2. Розділу ІІ.  
2. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання та які 
подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з 

результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у 
конкурсі на загальних засадах. 

 

Проведення вступних екзаменів та конкурсів творчих здібностей.  
1. Брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 (крім іноземної мови), 2020, 2021 та 2022 року 
мають право особи зазначені у пунктах 2 – 8 Розділу VІІІ, Умов прийому.  
2. Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, то особа 

допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який може 
бути проведений з 01 лютого 2022 р. до дня завершення прийому документів на відповідну 

конкурсну пропозицію.  
Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше ніж за 

чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих 
конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів 

оприлюднюються на веб-сайті ПВНЗ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука: 

www.megu.edu.ua.  
Порядок проведення творчих конкурсів визначається Регламентом проведення 

творчого конкурсу.  



Для проведення вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на навчання для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 
створюються предметні екзаменаційні комісії, діяльність яких регламентується Положенням 
про предметну екзаменаційну комісію МЕГУ. 
5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування (екзамени чи 

конкурси творчих здібностей) у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, 

які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання 

вступних випробувань не допускається. 

 

Розрахунок конкурсного балу  
1. Конкурсний відбір (крім випадків зарахування за результатами співбесіди) проводиться на 
основі конкурсних балів вступників. Конкурсний бал (КБ) вступника розраховується за 
формулою:  

КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А + К5×ОУ,  
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та 
другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з 

третього предмета (крім спеціальностей 017 Фізична культура); А – середній бал документа 

про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до балів (Додаток 6).  
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 визначені Додатком 4 до цих Правил 

прийому для кожної освітньої програми, з якої проводиться набір на навчання. Невід’ємні 
вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 

0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого 
конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25.  

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною 

шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає 
"12". При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна 

комісія.  
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну 

середню освіту його середній бал у 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2 (100 

балів за 200 бальною шкалою).  
2. Особам, які є членами збірних команд України, що брали участь у міжнародних 
олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки, зараховуються оцінки по 
200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.  
3. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 2021 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 
2020 року останній доданок у формулі для обчислення КБ встановлюється рівним 10, а якщо 

КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.  
Перелік базових предметів та відповідні їм освітні програми, при вступі на які 

призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад мають право на отримання додаткових балів за особливі успіхи, наведено в Умовах.  

Перелік секцій та відповідні їм освітні програми, при вступі на які призери (особи, 

нагородженим дипломами I-III ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України мають право на 

отримання додаткових балів за особливі успіхи, наведено у Умовах.  
Інформацію про призерів (осіб, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 
Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.  
4. Остаточно конкурсний бал балансується на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти 
шляхом його множення на їхній добуток, причому:  

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули 

повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських 

http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/polozhennja_pro_predmetnu_ekzamenacijnu_komisiju_2020_.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/polozhennja_pro_predmetnu_ekzamenacijnu_komisiju_2020_.pdf


населених пунктів у рік вступу та проживають там впродовж 2 років, та 1,00 в інших 

випадках.  
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється 

таким, що дорівнює 200.  
Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є 

територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які 
переселилися з неї після 01 січня 2022 року, визначаються Порядком прийому для здобуття 

вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства 
освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037. 
 

4.2. Організація конкурсного відбору вступників на другий (третій) 
курс для здобуття ступеня бакалавра  
 
1. Особам які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра університет може перезарахувати 
кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності 
стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). 

Конкурсний відбір осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс, або на 
перший курс (зі скороченим строком навчання), на спеціальності та освітні програми, 

визначені Додатком 2, здійснюється за результатами фахового вступного випробування та 
результатами ЗНО із української мови та дисципліни на вибір вступника. Фахове вступне 

випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється за 

результатами – зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та другої 

дисципліни на вибір вступника. В Університеті вступники складають фахове випробування у 

формі тестів. 

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 – 2022 

років;   
2. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного 
рівня затверджуються Вченими радами відповідних факультетів/інститутів та 

оприлюднюються на веб-сторінці ПВНЗ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука не 

пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.  
3. Конкурсний бал вступників освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра розраховується за формулою 
КБ = К1 х П1 + К2 х П2 + К3 х П3 , 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та 
другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів); 

П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); 

K1 – невід'ємний ваговий коефіцієнт, K2 – невід'ємний ваговий коефіцієнт, K3 – невід'ємний 
ваговий коефіцієнт, 

K1 = 0,25 ; 
K2 = 0, 25; 

K3 = 0,5 . 
4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений 

розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими 
Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати 

закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та в 



конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не 

допускається. 

 

4.3. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 
освіти 
 

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття 
вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:  

- зарахування за співбесідою; 

- участь у конкурсному відборі за іспитами.  
Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про 

проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:  
особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  
особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане 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, коли в заяві зазначено: 

«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб»). 

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього 
незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж 
встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в 
конкурсному відборі: 

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 

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 цих 

категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або 

зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 
Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього 

незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж 

встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в 
конкурсному відборі: 

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 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 2022 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 



2022 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Такі особи допущені до конкурсного 

відбору за кошти фізичних та/або юридичних осіб»). 
Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього 

незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних 
предметів у 2022 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж 

встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в 
конкурсному відборі: 

особи, які в 2022 році не брали участь в основній чи 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). 

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього 
незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних 
предметів) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений 
закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі: 
особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2021 
року; 

Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за 

кордоном. 
 


