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ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН»
У 2017 РОЦІ
На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від
11.04.2017 р. №579 «Про затвердження Положення про проведення єдиного
фахового вступного випробування з використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для
вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081
«Право» в 2017 році», Листа Міністерства освіти і науки України№1/9-270
від 16.05.2017 року, Наказу Міністерства освіти і науки України № 637 від 24
квітня 2017 року, зареєстрованого Міністерством юстиції України 22 травня
2017 року № 646/30514, внести до Правил прийому Вищого навчального
закладу «Київський університет ринкових відносин наступні зміни.
У розділі І пункт 1.13 абзац 12 викласти з наступним трактуванням:
«технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою
приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення
даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про
допущену технічну помилку».
Додати пункт 2.5 у наступній редакції:
«Набір вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста проводиться за окремими Умовами прийому та
окремими правилами прийому до Коледжу Вищого навчального закладу
«Київський університет ринкових відносин»».
Додати пункт 2.6 у наступній редакції:
«Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть
змінювати спеціальність на іншу в межах Університету (за умови збігу
конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого
обсягу шляхом перенесення заяви)».
У розділі ІV пункт 4.4 після слів «ступеня магістра» доповнити
словами «за всіма формами навчання, крім спеціальності 081 «Право»;
У розділ ІV додати пункт 4.5 наступного змісту:

«Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на денну форму навчання вступників:
- які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для
здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 Право на основі
ступеня вищої освіти бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, здобутого за спорідненою спеціальністю (напрямом підготовки);
- які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для
здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 Право на основі
ступеня вищої освіти бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
проводиться у такі строки:
Етапи вступної кампанії
Прийом документів вступників, які бажають
брати участь у конкурсному відборі на навчання
для здобуття ступеня магістра за спеціальністю
081 «Право»:
- на основі ступеня вищої освіти (освітньо12 – 25 липня
кваліфікаційного
рівня),
здобутого
за
спорідненою
спеціальністю
(напрямом
підготовки)
- на основі ступеня вищої освіти (освітньо12 – 17 липня
кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки)
Реєстрація вступників, які бажають брати участь
у конкурсному відборі на навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»
для проходження єдиного фахового вступного
випробування:
- на основі ступеня вищої освіти (освітньо12 – 25 липня
кваліфікаційного рівня), здобутого за спорідненою
спеціальністю (напрямом підготовки)
- на основі ступеня вищої освіти (освітньо18 – 25 липня
кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки)
Строки
проведення
додаткових
вступних
18-20 липня
випробувань
Строки проведення вступного іспиту з іноземної
03 серпня
мови та фахових вступних випробувань
10 год. 00 хв.
Строки проведення єдиного фахового вступного
03 серпня
випробування
10 год. 00 хв
Офіційне
оголошення
результатів
єдиного
фахового
вступного
випробування
на
15 серпня
інформаційних сторінках вступників «Кабінет
вступника»

Передача Українським центром до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти
результатів
єдиного
фахового
вступного
випробування у вигляді рейтингових оцінок за
шкалою 100 – 200 балів
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих до
зарахування
Виконання вступниками вимог до зарахування
Зарахування вступників за кошти фізичних та
юридичних осіб
Дозарахування (можливе при наявності вакантних
місць) на навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб
».

18 серпня

19 серпня
не пізніше 17.00 години
22 серпня
не пізніше 25 серпня
не пізніше 30 вересня

У розділі V пункт 5.1 доповнити новим реченням такого змісту:
«Університет створює консультаційний центр при приймальній комісії
для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.
Вступники можуть звернутися до такого з метою створення електронного
кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.»;
У розділ V додати пункт 5.13 наступного змісту:
«Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для
здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в Університеті
обов’язковим є подання до приймальної комісії результатів єдиного фахового
вступного випробування, за винятком випадків, встановлених Положенням
про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за
спеціальністю 081 «Право» в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 11.04.2017 р. №579 та цими Правилами прийому.».
У розділі VІ пункт 6.7 викласти у наступній редакції:
«Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра,
магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання
для здобуття ступеня магістра спеціальності 081 «Право» зараховуються
результати єдиного фахового вступного випробування з використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання, що має такі складові: тест загальних навчальних правничих
компетентностей (далі – блок ТЗНПК); тест з шести базових юридичних
(правничих) дисциплін (далі – блок Право); тест з іноземної мови
(англійська, німецька, французька мова) (далі – блок Іноземна мова).
Вступники, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом

підготовки), можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання для
здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за умови успішного
проходження додаткового вступного випробування в Університеті.
Додаткове вступне випробування, яке проводиться для осіб, що беруть
участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра,
магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю, передує іспиту з іноземної мови та іспиту з фаху. Додаткове
вступне випробування має на меті визначення рівня базової теоретичної
підготовки вступника з подальшим допуском до складання фахових вступних
випробувань для здобуття ступеня магістра.
Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та
оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав.
У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування,
він втрачає право брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language
Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не
нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або
аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної
мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом».
Пункт 6.9. викласти у наступній редакції «6.9. Для конкурсного відбору
осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії,
зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності, філософії та іноземної
мови».
У розділі VІІ пункт 7.1 абзац 3 викласти з наступним трактуванням:
««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, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному
відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України;»;
абзац 5 викласти з наступним трактуванням:
«які в 2017 році не брали участь 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 вищого навчального
закладу 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);»;
Доповнити новим абзацом з наступним трактуванням:
«яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в
зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення
особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії
вищого навчального закладу 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 в 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);».
Пункт 7.2 викласти у наступній редакції:
«При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081
«Право» особи, які не можуть взяти участь в 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 у Міністерстві
юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, які для виконання
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 у Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 –
0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступники, звільнені з
військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року,
можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступного
іспиту з іноземної мови та фахових випробувань у вищому навчальному
закладі.».

