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Додаток 14 до Правил прийому до Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського в 2015 році
ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
до Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського в 2015 році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.06.2015
№ 615, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.06.2015 р. за
№ 731/27176, рішення Акредитаційної комісії України від 28 травня 2015 року
протокол № 116, листа МОН від 15 червня 2015 року № 1/9-238 та п. 5 розділу
ІІІ Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році до Правил
прийому до Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського вносяться наступні зміни:
1. У розділі ІІ:
пункт 2.1 викласти в такій редакції:
"2.1 На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет приймає
осіб з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих або
фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну
загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів
Малої академії наук України) та за успішне закінчення підготовчих курсів
Університету для вступу до Університету на природничо-математичні та
інженерно-технічні спеціальності."
2. Урозділі ІV:
1) у пункті 4.2 таблицю 1 викласти у такій редакції:
"Таблиця 1 – Строки проведення вступної кампанії для вступників на
основі повної загальної середньої освіти та базової або повної вищої освіти для
здобуття ступеня бакалавра
Навчання без
Денна форма
Етапи вступної компанії
відриву від
навчання
виробництва
Початок прийому заяв та документів
10 липня 2015 р.
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які мають складати вступні
о 18.00 годині 24 липня 2015 р.
випробування та творчі конкурси, що

проводить
Університет,
проходити
співбесіду
Строки проведення Університетом вступних випробувань, творчих конкурсів та
співбесід
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які не складають вступних
випробувань
Оприлюднення
рейтингового
списку
вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця
державного замовлення
Строк виконання вступниками, які
отримали
рекомендації,
вимог
до
зарахування
на
місця
державного
замовлення
Строк виконання вступниками, які
отримали
рекомендації,
вимог
до
зарахування на місця за кошти фізичних
та юридичних осіб
Терміни зарахування вступників:
– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб (за
умови виконання державного замовлення
відповідного напряму)

25 липня – 31 липня 2015 р.
о 18.00 годині
31 липня 2015 р.
.

не пізніше 12.00 години
04 серпня 2015 р.

до 18.00
08 серпня 2015 р.

не пізніше
15 серпня 2015 р.

не пізніше 12.00 години
10 серпня 2015 р.;
не пізніше
17 серпня 2015 р."

2) у пункті 4.3 таблицю 3 викласти у такій редакції:
"Таблиця 2 – Строки проведення вступної кампанії для вступників на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Навчання без
Денна форма
Етапи вступної компанії
відриву від
навчання
виробництва
Початок прийому заяв та документів
10 липня 2015 р.
Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2015 р.

01 серпня 2015 р.

Строки проведення фахових вступних
випробувань
Оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця
державного замовлення

25 липня –
31 липня 2015 р.

02 – 05 серпня
2015 р.

не пізніше 12.00 не пізніше 12.00
04 серпня 2015 р. 06 серпня 2015 р.

Строк виконання вступниками, які
отримали рекомендації, вимог до
не пізніше 12.00
зарахування на місця державного
08 серпня 2015 р.
замовлення
Строк виконання вступниками, які
отримали рекомендації, вимог до
не пізніше
зарахування на місця за кошти фізичних та 15 серпня 2015 р.
юридичних осіб
Терміни зарахування вступників:
– за державним замовленням
не пізніше
12.00 години
10 серпня 2015 р.;
– за кошти фізичних та юридичних осіб (за
не пізніше
умови виконання державного замовлення
17 серпня 2015 р.
відповідного напряму)

не пізніше 12.00
08 серпня 2015 р.

не пізніше
15 серпня 2015 р.

не пізніше
12.00 години
10 серпня 2015 р.;
не пізніше
17 серпня 2015
р."

3. У розділі V:
1) у пункті 5.2:
в абзаці першому слова "ніж на три напрями підготовки" замінити
словами "ніж три заяви";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється
уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під
час прийняття заяви. У разі наявності у вступника особливих умов для
зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги
додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга."
2) у пункті 5.5:
в абзаці другому слово "документ" замінити словами "копію документа",
а слова "за особистим вибором оригінали або копії" виключити;
в абзаці третьому слова "сертифікат (сертифікати)" замінити словами
"копію сертифіката", а слова "за особистим вибором оригінали або копії"
виключити;
в абзаці шостому слова "Інші документи або їх копії" замінити словами
"Інші копії документів";
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються
за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при
виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).";
3) пункт 5.8 викласти у такій редакції:
"5.8 Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з
конкурсних предметів на основі повної загальної середньої освіти в
Університеті мають право:
– особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що
можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього
незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки
України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року №
124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року
за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне
оцінювання;
– особи, звільнені з військової служби в рік вступу до Університету.
Такі вступники подають заяву в паперовій формі разом з документами,
що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів в Університеті."
4) в абзаці другому пункту 5.11 слова "Адміністратора (розпорядника)"
замінити словами "Технічного адміністратора".
4. У розділі VІ:
пункт 6.3 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Творчий конкурс при вступі на напрям підготовки «здоров’я людини»
проходить в одну сесію, при вступі на напрям підготовки «дизайн» – у дві сесії.
Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою
окремо за кожну сесію творчого конкурсу.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне
отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку
нижче мінімально встановленого приймальною комісією середнього
арифметичного суми балів, не допускаються до участі у наступній сесії
творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.";
в абзаці четвертому пункту 6.6 друге речення видалити;
пункт 6.6 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого
змісту:
"Перехід від 12-бальної шкали обчислення середнього бала до 100бальної відбувається за таблицею, наведенною у додатку 8.1.
Середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста вноситься до

Єдиної бази.".
5. У розділі VII:
пункт 7.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Вступник у рік вступу має право скористатися цільовим направленням
один раз."
абзац перший пункту 7.4 доповнити реченням такого змісту: "Заяві
вступника на участь у конкурсі за цільовим направленням встановлюється
найвищий пріоритет."
6. Пункт 10.1 розділу X після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом
шостим такого змісту:
"– особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;".
У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами
сьомим, восьмим.
7. У розділі ХІ:
1) у пункті 11.1:
абзац перший після слів "Університету" доповнити словами "для здобуття
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти";
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"випускники, нагороджені золотою або срібною медаллю;";
абзаци шостий – одинадцятий виключити;
2) після пункту 11.1 доповнити розділ новим пунктом 11.2 такого змісту:
"11.2 Право на першочергове зарахування до Університету (окрім
вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти) мають:
– випускники технікумів та коледжів, які мають диплом з відзнакою, при
вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
– випускники Університету, які мають диплом бакалавра з відзнакою;
– особи, які мають вищий бал з фахового випробування;
– особи, які мають вищий середній бал документу про освіту.

– особи, які закінчили підготовчі курси Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського в 2015 році;
– особи, які проживають у сільській місцевості."
у зв’язку з цим пункт 11.2 вважати пунктом 11.3;
3) пункт 11.3 викласти у такій редакції:
"11.3 Право першочергового зарахування надається за послідовністю,
визначеною пунктами 11.1 – 11.3 цього розділу."
8. У розділі ХІІ:
1) у пункті 12.2 абзаци другий, третій викласти в такій редакції:
"– вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
– вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;";
2) у пункті 12.3:
абзац третій викласти в такій редакції:
"з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому
конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до
розділу XI цих правил прийому (для вступників за ступенем бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти) для:";
доповнити пункт новими абзацами четвертим-сьомим такого змісту:
"– осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим
пріоритетом;
– осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
– осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з
максимальними ваговими коефіцієнтами;
– осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню
освіту.";
3) доповнити пункт 12.4 абзацом такого змісту:
"– пріоритет заяви, зазначений вступником.";
4) абзац перший пункту 12.5 після слів "Єдиної бази" доповнити словами
"з урахуванням пріоритетності".

9. У розділі ХІІІ:
1) у пункті 13.1:
в абзаці другому:

у другому реченні після слів "надаються після завершення" слова
"зарахування вступників" замінити словами "виконання вступниками вимог до
зарахування";
у третьому реченні слова "може бути надана" замінити словом
"надається";
2) після пункту 13.1 доповнити розділ пунктом 13.2 такого змісту:
"13.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання
на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пунктах
4.2–4.5 розділу ІV цих Правил прийому.".
У зв’язку з цим пункт 13.2 вважати пунктом 13.3.
10. Абзаци другий - четвертий пункту 14.3 розділу XІV виключити.
11. У розділі XV:
1) пункт 15.1 виключити.
У зв’язку з цим пункти 15.2 – 15.5 вважати відповідно пунктами 15.1 –
15.4;
2) у пункті 15.1:
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого
змісту:
"Приймальна комісія не пізніше 18 години 12 серпня надає рекомендації
до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за
рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти
фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування відповідно до
пунктів 14.1, 14.2 розділу XІV цих Правил прийому.".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
3) абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Рекомендація до

зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання
заяв.".
12. У роділі ХVII:
в абзаці першому пункту 17.6 цифри та слова "10 липня" замінити
цифрами та словами "01 липня".
13. Пункт 19.7 розділу XІX викласти в такій редакції:
"Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання
для отримання ступеня бакалавра Університет зобов'язаний оприлюднити на
власному веб-сайті та внести до Єдиної бази інформацію про кількість місць
державного замовлення на напрями, у тому числі квоту цільового прийому,
кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.".
14. До таблиці додатку 1 «Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та
напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на
навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання» додати наступні
рядки (див. додаток 1).
15. До таблиці додатку 3 «Перелік напрямів підготовки для прийому на
навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій)
курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям
підготовки» додати наступні рядки (див. додаток 2).
16. До таблиці додатку 5 «Перелік конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих
конкурсів)» додати наступні рядки (див. додаток 4).
17. Після додатку 14 доповнити правила прийому додатком 15 (додаток
5).
Розглянуто на засіданні Приймальної комісії КрНУ 25 червня 2015 року
протокол № 16.

Відповідальний секретар
приймальної комісії

Е.С.Клімов

