
Додаток 1  
до Правил прийому до коледжу економіки та бізнесу  
Дніпровського національного університету  
імені Олеся Гончара у 2018 році 

 
 

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, 
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

на основі повної загальної середньої освіти 
 

Коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
 
 

Молодший спеціаліст 
Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 

навчання 
Вартість одного року 
навчання, грн.* 

Можливість 
вступу осіб без 
громадянства 
на форми 
навчання 

Квота-1 
Шифр Найменування Код Назва 

Денна 
форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

Денна форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

Денна 
форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг 30  1 р. 10 м.  7418,00  Денна 10% 

07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і 

оподаткування 40 40 1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 7418,00 5620,00 Денна, 
заочна 10% 

07 Управління та 
адміністрування 076 

Підприємництво, 
торгівля та 

біржова діяльність 
75 75 1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 7418,00 5620,00 Денна, 

заочна 10% 

24 Сфера 
обслуговування 241 Готельно-

ресторанна справа 60 60 1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 7418,00 5620,00 Денна, 
заочна 10% 

 
Примітки: 
*Дані за результатами прийому у 2017 році 
 



Додаток 2  
до Правил прийому до коледжу економіки та бізнесу  
Дніпровського національного університету  
імені Олеся Гончара у 2018 році 

 
 

Перелік спеціальностей для прийому на третій (четвертий) курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спорідненою спеціальністю 
 

за денною формою навчання 

Споріднені професії кваліфікованого робітника 
(професійні назви робіт) 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста Фахове випробування Курс Термін навчання 

Назва Код Код Назва 
Агент з постачання 4131 

075 Маркетинг 

Фахове вступне 
випробування. 
Вступний іспит з 
української мови 

3 10 м. 

Оператор з уведення даних з ЕОМ 
(ОМ) 

4114 

Продавець непродовольчих товарів 5220 
Продавець продовольчих товарів 5220 

Продавець-консультант 5220 
Кіоскер  5230 

Продавець (з лотка, на ринку) 5230 
Комплектувальник товарів 5220 

Демонстратор товарів (рекламна 
діяльність) 

5220 

Демонстратор-консультант з продажу 5220 
Дегустатор (рекламна діяльність) 5220 

Декоратор вітрин 5312 
Оформлювач вітрин, приміщень та 

будівель 
5312 

Офісний службовець (постачання) 4131 
Диспетчер з відпуску готової продукції 4131 

Офісний службовець (складське 4131 



господарство) 
Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
4113 

Касир (на підприємстві, в установі, 
організації) 

4211 

Контролер-касир 4211 
Контролер-ревізор 4211 

Адміністратор черговий 4222 
Адміністратор (господар) залу 4222 

Офіс-адміністратор 4222 
Адміністратор  4222 

Оператор комп’ютерного набору 4112 
Касир (в банку) 4212 

071 Облік і оподаткування 

Фахове вступне 
випробування. 
Вступний іспит з 
української мови 

3 10 м. 

Контролер у банку 4212 
Касир-оператор автоматизованої 

системи банкнот 
4212 

Обмінювач грошей 4212 
Операціоніст (банк) 4212 
Касир-операціоніст 4212 
Контролер-касир 4211 

Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних  

4121 

Калькулятор  4121 
Офісний службовець (аудит) 4121 

Офісний службовець (розрахунок 
собівартості) 

4121 

Офісний службовець (бухгалтерія) 4121 
Офісний службовець (каса) 4121 

Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення 

4113 

Оператор з уведення даних з ЕОМ 
(ОМ) 

4114 

Рахівник 4121 
Офісний службовець (боргові 

зобов’язання) 
4122 



Офісний службовець (застава та 
іпотека) 

4122 

Офісний службовець (інвестиції) 4122 
Офісний службовець (кредит) 4122 

Офісний службовець (оцінка вартості) 4122 
Офісний службовець (статистика) 4122 
Офісний службовець (цінні папери) 4122 
Офісний службовець (реєстрація та 

облік) 
4131 

Офісний службовець (планування 
виробництва) 

4132 

Касир квитковий 4211 
Оператор автоматизованого 

розрахунку у готелі 
4211 

Контролер-ревізор 4211 
Касир (на підприємстві, в установі, 

організації) 
4211 

Статистик 4122 
Табельник 4190 
Обліковець  4190 
Адміністратор  4222 

Агент з доставки замовлених квитків 5111 
Агент з приймання замовлень на 

квитки 
5111 

Оператор комп’ютерного набору 4112 
Контролер-касир 4211 

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Фахове вступне 
випробування. 
Вступний іспит з 
української мови 

3 10 м. 

Агент з постачання 4131 
Офісний службовець (постачання) 4131 

Офісний службовець (каса) 4121 
Диспетчер з відпуску готової продукції 4131 
Офісний службовець (реєстрація та 

облік) 
4131 

Офісний службовець (складське 
господарство) 

4131 

Офісний службовець (перевезення 4133 



вантажів) 
Касир (на підприємстві, в установі, 

організації) 
4211 

Касир товарний (вантажний) 4211 
Касир торговельного залу 4211 

Контролер-ревізор 4211 
Букмекер  4213 

Контролер ринку 4215 
Адміністратор  4222 

Адміністратор (господар) залу  4222 
Адміністратор черговий 4222 
Офіс-адміністратор 4222 

Дегустатор (рекламна діяльність) 5220 
Демонстратор товарів (рекламна 

діяльність) 
5220 

Комплектувальник товарів 5220 
Продавець-консультант 5220 

Кіоскер  5230 
Торговець рибою 5230 

Продавець (з лотка, на ринку) 5230 
Продавець непродовольчих товарів 5220 
Продавець продовольчих товарів 5220 

Сомельє  5123 
Декоратор вітрин 5312 

Оформлювач вітрин, приміщень та 
будівель 

5312 

Оператор комп’ютерного набору 4112 
Адміністратор (господар) залу 4222 

241 Готельно-ресторанна 
справа 

Фахове вступне 
випробування. 
Вступний іспит з 
української мови 

3 10 м. 

Оператор автоматизованого 
розрахунку у готелі 

4211 

Агент з організації туризму 4221 
Бармен 5123 

Бармен судновий 5123 
Буфетник  5123 

Буфетник судновий 5123 



Готувач молочних коктейлів 5123 
Готувач напоїв 5123 
Адміністратор 4222 

Адміністратор черговий 4222 
Офіс-адміністратор 4222 

Метрдотель 5123 
Майстер ресторанного обслуговування 

(водний транспорт) 
5129 

Майстер ресторанного обслуговування 5129 
Покоївка  5142 

Майстер готельного обслуговування 5129 
Економка  5121 

Консьєрж готельного комплексу 5121 
Портьє  5121 

Стюард (готелі та інші місця 
розміщення) 

5121 

Черговий по поверху (готелю, 
кемпінгу, пансіонату) 

5121 

Кухар  5122 
Кухар дитячого харчування 5122 

Кухар судновий 5122 
Кухар-стюард 5122 
Шеф-кухар 5122 
Бариста  5122 
Сомельє  5123 

Стюард (заклади ресторанного 
господарства) 

5123 

Член бригади ресторану 5123 
Офіціант 5123 

Офіціант судновий 5123 
Кондитер  7412 
Шоколадник  7412 
Цукерник  7412 

 
  



за заочною формою навчання 

Споріднені професії кваліфікованого робітника 
(професійні назви робіт) 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста Фахове випробування Курс Термін навчання 

Назва Код Код Назва 
Касир (в банку) 4212 

071 Облік і оподаткування 

Фахове вступне 
випробування. 
Вступний іспит з 
української мови 

4 10 м. 

Контролер у банку 4212 
Касир-оператор автоматизованої 

системи банкнот 
4212 

Обмінювач грошей 4212 
Операціоніст (банк) 4212 
Касир-операціоніст 4212 
Контролер-касир 4211 

Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних  

4121 

Калькулятор  4121 
Офісний службовець (аудит) 4121 

Офісний службовець (розрахунок 
собівартості) 

4121 

Офісний службовець (бухгалтерія) 4121 
Офісний службовець (каса) 4121 

Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення 

4113 

Оператор з уведення даних з ЕОМ 
(ОМ) 

4114 

Рахівник 4121 
Офісний службовець (боргові 

зобов’язання) 
4122 

Офісний службовець (застава та 
іпотека) 

4122 

Офісний службовець (інвестиції) 4122 
Офісний службовець (кредит) 4122 

Офісний службовець (оцінка вартості) 4122 
Офісний службовець (статистика) 4122 
Офісний службовець (цінні папери) 4122 



Офісний службовець (реєстрація та 
облік) 

4131 

Офісний службовець (планування 
виробництва) 

4132 

Касир квитковий 4211 
Оператор автоматизованого 

розрахунку у готелі 
4211 

Контролер-ревізор 4211 
Касир (на підприємстві, в установі, 

організації) 
4211 

Статистик 4122 
Табельник 4190 
Обліковець  4190 
Адміністратор  4222 

Агент з доставки замовлених квитків 5111 
Агент з приймання замовлень на 

квитки 
5111 

Оператор комп’ютерного набору 4112 
Контролер-касир 4211 

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Фахове вступне 
випробування. 
Вступний іспит з 
української мови 

4 10 м. 

Агент з постачання 4131 
Офісний службовець (постачання) 4131 

Офісний службовець (каса) 4121 
Диспетчер з відпуску готової продукції 4131 
Офісний службовець (реєстрація та 

облік) 
4131 

Офісний службовець (складське 
господарство) 

4131 

Офісний службовець (перевезення 
вантажів) 

4133 

Касир (на підприємстві, в установі, 
організації) 

4211 

Касир товарний (вантажний) 4211 
Касир торговельного залу 4211 

Контролер-ревізор 4211 
Букмекер  4213 



Контролер ринку 4215 
Адміністратор  4222 

Адміністратор (господар) залу  4222 
Адміністратор черговий 4222 
Офіс-адміністратор 4222 

Дегустатор (рекламна діяльність) 5220 
Демонстратор товарів (рекламна 

діяльність) 
5220 

Комплектувальник товарів 5220 
Продавець-консультант 5220 

Кіоскер  5230 
Торговець рибою 5230 

Продавець (з лотка, на ринку) 5230 
Продавець непродовольчих товарів 5220 
Продавець продовольчих товарів 5220 

Сомельє  5123 
Декоратор вітрин 5312 

Оформлювач вітрин, приміщень та 
будівель 

5312 

Оператор комп’ютерного набору 4112 
Адміністратор (господар) залу 4222 

241 Готельно-ресторанна 
справа 

Фахове вступне 
випробування. 
Вступний іспит з 
української мови 

4 10 м. 

Оператор автоматизованого 
розрахунку у готелі 

4211 

Агент з організації туризму 4221 
Бармен 5123 

Бармен судновий 5123 
Буфетник  5123 

Буфетник судновий 5123 
Готувач молочних коктейлів 5123 

Готувач напоїв 5123 
Адміністратор 4222 

Адміністратор черговий 4222 
Офіс-адміністратор 4222 

Метрдотель 5123 
Майстер ресторанного обслуговування 5129 



(водний транспорт) 
Майстер ресторанного обслуговування 5129 

Покоївка  5142 
Майстер готельного обслуговування 5129 

Економка  5121 
Консьєрж готельного комплексу 5121 

Портьє  5121 
Стюард (готелі та інші місця 

розміщення) 
5121 

Черговий по поверху (готелю, 
кемпінгу, пансіонату) 

5121 

Кухар  5122 
Кухар дитячого харчування 5122 

Кухар судновий 5122 
Кухар-стюард 5122 
Шеф-кухар 5122 
Бариста  5122 
Сомельє  5123 

Стюард (заклади ресторанного 
господарства) 

5123 

Член бригади ресторану 5123 
Офіціант 5123 

Офіціант судновий 5123 
Кондитер  7412 
Шоколадник  7412 
Цукерник  7412 

 



Додаток 3 
до Правил прийому до коледжу економіки та бізнесу  
Дніпровського національного університету  
імені Олеся Гончара у 2018 році 

 
 
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, ступінь вищої освіти бакалавр, ступінь вищої освіти магістр 

 
Коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень, рівень 
вищої освіти Спеціальності Вступне випробування Заочна форма навчання 

Молодший спеціаліст 
071 «Облік і оподаткування» 

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

Вступний іспит з української 
мови 

Фахове вступне випробування 
4 курс 

Бакалавр 

Спеціаліст 

Магістр 
 
 



Додаток 4 
до Правил прийому до коледжу економіки та бізнесу  
Дніпровського національного університету  
імені Олеся Гончара у 2018 році 

 
 

Перелік конкурсних пропозицій  
 

Коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
 

Назва конкурсної 
пропозиції 

Вид 
конкурсної 
пропозиції 

Освітній 
(освітньо-

кваліфікаційний) 
рівень на основі 

якого 
здійснюється 

вступ 

Код та назва 
спеціальності 
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Маркетинг денна 
форма навчання основна повна загальна 

середня освіта 075 «Маркетинг» денна ІІ 30  12 18 

Облік і 
оподаткування денна 
форма навчання 

основна повна загальна 
середня освіта 

071 «Облік і 
оподаткування» денна ІІ 40  22 18 

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність денна 
форма навчання 

основна повна загальна 
середня освіта 

076 
«Підприємництво, 

торгівля та 
біржова 

діяльність» 

денна ІІ 75  24 51 

Готельно-ресторанна 
справа денна форма 

навчання 
основна повна загальна 

середня освіта 

241 «Готельно-
ресторанна 
справа» 

денна ІІ 60  30 30 

Маркетинг денна 
форма навчання небюджетна Кваліфікований 

робітник 075 «Маркетинг» денна ІІІ  12  15 



Облік і 
оподаткування денна 
форма навчання 

основна Кваліфікований 
робітник 

071 «Облік і 
оподаткування» денна ІІІ  15 5 13 

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність денна 
форма навчання 

основна Кваліфікований 
робітник 

076 
«Підприємництво, 

торгівля та 
біржова 

діяльність» 

денна ІІІ  41 3 44 

Готельно-ресторанна 
справа денна форма 

навчання 
небюджетна Кваліфікований 

робітник 

241 «Готельно-
ресторанна 
справа» 

денна ІІІ  16  11 

Облік і 
оподаткування 
заочна форма 
навчання 

небюджетна повна загальна 
середня освіта 

071 «Облік і 
оподаткування» заочна ІІІ 40   8 

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність заочна 
форма навчання 

небюджетна повна загальна 
середня освіта 

076 
«Підприємництво, 

торгівля та 
біржова 

діяльність» 

заочна ІІІ 75   16 

Готельно-ресторанна 
справа заочна форма 

навчання 
небюджетна повна загальна 

середня освіта 

241 «Готельно-
ресторанна 
справа» 

заочна ІІІ 60   12 

Облік і 
оподаткування 
заочна форма 
навчання 

небюджетна Кваліфікований 
робітник 

071 «Облік і 
оподаткування» заочна ІV  28  24 

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність заочна 
форма навчання 

небюджетна Кваліфікований 
робітник 

076 
«Підприємництво, 

торгівля та 
біржова 

діяльність» 
 

заочна ІV  55  66 



Готельно-ресторанна 
справа заочна форма 

навчання 
небюджетна Кваліфікований 

робітник 

241 «Готельно-
ресторанна 
справа» 

заочна ІV  44  37 

Облік і 
оподаткування 
заочна форма 
навчання 

небюджетна Молодший 
спеціаліст 

071 «Облік і 
оподаткування» заочна ІV  5  3 

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність заочна 
форма навчання 

небюджетна Молодший 
спеціаліст 

076 
«Підприємництво, 

торгівля та 
біржова 

діяльність» 

заочна ІV  5  3 

Готельно-ресторанна 
справа заочна форма 

навчання 
небюджетна Молодший 

спеціаліст 

241 «Готельно-
ресторанна 
справа» 

заочна ІV  5  3 

 
Примітки: 
*Дані за результатами прийому у 2017 році 
 



Додаток 5  
до Правил прийому до коледжу економіки та бізнесу  
Дніпровського національного університету  
імені Олеся Гончара у 2018 році 

 
 

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти  
(вступних іспитів, співбесіди) 

 
Коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

Спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних іспитів) 

Вага предметів 
сертифікату 

ЗНО 

Вага атестату 
про повну 
загальну 
освіту 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі або зарахування 
на навчання за квотами, 

за співбесідою 
Код Назва     

075 Маркетинг 
1. Українська мова та література   100 
2. Математика або історія України, 
або географія   100 

071 Облік і оподаткування 
1. Українська мова та література   100 
2. Математика або історія України, 
або географія   100 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

1. Українська мова та література   100 
2. Математика або історія України, 
або географія   100 

241 Готельно-ресторанна справа 
1. Українська мова та література   100 
2. Математика або історія України, 
або географія   100 

 
 



Додаток 6  
до Правил прийому до коледжу економіки та бізнесу 
Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара у 2018 році 

 
ТАБЛИЦЯ  

переведення середнього бала документа про повну загальну середню 
освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 

1 100  4 120  8 160 
1,1 100  4,1 121  8,1 161 
1,2 100  4,2 122  8,2 162 
1,3 100  4,3 123  8,3 163 
1,4 100  4,4 124  8,4 164 
1,5 100  4,5 125  8,5 165 
1,6 100  4,6 126  8,6 166 
1,7 100  4,7 127  8,7 167 
1,8 100  4,8 128  8,8 168 
1,9 100  4,9 129  8,9 169 
2 100  5 130  9 170 

2,1 101  5,1 131  9,1 171 
2,2 102  5,2 132  9,2 172 
2,3 103  5,3 133  9,3 173 
2,4 104  5,4 134  9,4 174 
2,5 105  5,5 135  9,5 175 
2,6 106  5,6 136  9,6 176 
2,7 107  5,7 137  9,7 177 
2,8 108  5,8 138  9,8 178 
2,9 109  5,9 139  9,9 179 
3 110  6 140  10 180 

3,1 111  6,1 141  10,1 181 
3,2 112  6,2 142  10,2 182 
3,3 113  6,3 143  10,3 183 
3,4 114  6,4 144  10,4 184 
3,5 115  6,5 145  10,5 185 
3,6 116  6,6 146  10,6 186 
3,7 117  6,7 147  10,7 187 
3,8 118  6,8 148  10,8 188 
3,9 119  6,9 149  10,9 189 

   7 150  11 190 
   7,1 151  11,1 191 
   7,2 152  11,2 192 
   7,3 153  11,3 193 
   7,4 154  11,4 194 
   7,5 155  11,5 195 
   7,6 156  11,6 196 
   7,7 157  11,7 197 
   7,8 158  11,8 198 
   7,9 159  11,9 199 
      12 200 

 



Додаток 7  
до Правил прийому до коледжу економіки та бізнесу 
Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара у 2018 році 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства освіти і науки України  
13 жовтня 2017 року № 1378  
 
Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  
14 листопада 2017 року за № 1398/31266  
 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному   

відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році  
 
 

І. Загальні положення  
 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року 
№ 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року 
№  550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на 
участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти та її розгляду закладом 
вищої освіти.  

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:  
заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів 

вищої освіти (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в 
особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн 
електронної форми на інтернет-сайті за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/, та 
містить відомості про обрані ним заклад вищої освіти, конкурсну пропозицію 
та його конкурсний бал;  

особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою 
якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її 
статус;  

https://ez.osvitavsim.org.ua/


статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється 
закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому 
електронному кабінеті вступника.  

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:  
«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної 

заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;  
«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято закладом 

вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. 
Після присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти 
зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком 
даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;  

«Зареєстровано у навчальному закладі» – електронну заяву прийнято 
закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з 
персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про 
допуск вступника до участі в конкурсному відборі;  

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) 
бюджету)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у 
конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного 
(регіонального) бюджету;  

«Відмовлено навчальним закладом» – власника зареєстрованої електронної 
заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення 
приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад 
вищої освіти зазначає причину відмови;  

«Скасовано вступником» – подана електронна заява вважається такою, що 
не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну 
заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту 
встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або 
«Потребує уточнення вступником»;  

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж 
пріоритетністю)» – подана електронна заява вважається такою, що не 
подавалась, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому 
електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у 
закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту 
закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права 
подання нової заяви з такою ж пріоритетністю;  

«Скасовано навчальним закладом» – подана електронна заява вважається 
такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо 
електронну заяву анульовано закладом вищої освіти за рішенням приймальної 
комісії не пізніше наступного дня після завершення прийому документів за 
умови виявлення закладом вищої освіти технічної помилки, зробленої під час 
внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 
технічну помилку;  

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 
(регіонального) бюджету)» – вступник пройшов конкурсний відбір та 
рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за 



кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній 
заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний 
виконати вимоги пункту 1 розділу X Умов прийому;   

«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути 
зарахованим на навчання до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю 
(спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх 
порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, 
рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня 
тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково 
зазначає причину виключення;  

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» 
– власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у 
конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 
Статус встановлюється у випадках:  

вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу X Умов 
прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного 
(регіонального) бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб;  

вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що 
фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має 
право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;  

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання 
за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 6 розділу VІ Умов 
прийому;  

 «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований 
до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та 
юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для 
зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до 
зарахування;  

«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника 
зараховано до закладу вищої освіти.  

3. Заклади вищої освіти до початку вступної кампанії у строки, визначені в 
пункті 7 розділу XV Умов прийому, вносять до Єдиної бази перелік конкурсних 
пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2018 році, при цьому 
для кожної з них зазначаються:  

назва конкурсної пропозиції;  
вид конкурсної пропозиції;  
один або декілька структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), 

на якому (яких) ведеться підготовка;  
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);  
назва та код спеціальності (однієї або декількох спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності);  
форма навчання;  
курс, на який здійснюється прийом;  



встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;  
дати початку та закінчення прийому заяв;  
ліцензований обсяг та мінімальний, максимальний (загальний) обсяг 

державного та регіонального замовлення;  
обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на 

поповнення);  
перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з 

них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.  
 

II. Подання електронної заяви 
 

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 
розділу VІ Умов прийому.  

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий 
електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: 
https://ez.osvitavsim.org.ua/.  

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 
адресу електронної пошти, до якої має доступ. Вказана адреса буде 

логіном для входу до особистого електронного кабінету;  
пароль для входу до особистого електронного кабінету;  
номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання;  
серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;  
середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною 

шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє 
арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального 
плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну 
підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у 
загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому 
електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до 
подання першої заяви.  

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, 
перевіряються в Єдиній базі.  

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, 
дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на вказану ним адресу 
електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного 
кабінету вступника.  

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна 
доба з моменту отримання відповідного повідомлення.  

6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до 
особистого електронного кабінету з вказаними ним при реєстрації логіном та 
паролем на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.  

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази, 
для можливості оперативного зв’язку навчального закладу з вступником, 

https://ez.osvitavsim.org.ua/
https://ez.osvitavsim.org.ua/


номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних 
кодів.  

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):  
додатка до атестата про повну загальну середню освіту;  
кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до закладу 

вищої освіти;  
якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського 

коефіцієнта згідно з вимогами, зазначеними у пункті 8 розділу VІI Умов 
прийому, – довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до 
Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 
інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).  

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, 
конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у 
конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним 
замовленням.  

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі 
Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У 
момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній 
базі».  

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в 
особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві 
встановлюється один із статусів:  

«Скасовано вступником» – якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої 
освіти;  

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж 
пріоритетністю)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у 
закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви з 
такою ж пріоритетністю.  
 

ІІІ. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією 
закладу вищої освіти  

 
1. Керівник закладу вищої освіти забезпечує опрацювання приймальною 

комісією електронних заяв, що надійшли до закладу вищої освіти, відповідно 
до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до закладу вищої освіти.  

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» 
розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у строки, 
встановлені в пункті 13 розділу VI Умов прийому. За результатами розгляду 
уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких 
статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: 
«Зареєстровано у навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».  

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення 
вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу 
Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із 



зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані 
відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після 
уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус 
електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».  

3. На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про 
допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для 
вступу до закладу вищої освіти уповноважена особа встановлює електронній 
заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено навчальним 
закладом» (із зазначенням причини відмови).  

4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої 
навчальним закладом або вступником під час внесення даних до Єдиної бази, за 
рішенням приймальної комісії закладу вищої освіти електронну заяву може 
бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до 
зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 
сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється 
статус «Скасовано навчальним закладом» з обов’язковим зазначенням причини 
скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання 
анулюється в Єдиній базі.  

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його 
прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму 
спеціальність до цього самого закладу вищої освіти.  

Виправлення технічних помилок відбувається не пізніше наступного дня 
після завершення прийому документів.  

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за  
державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу 
(навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» на статус 
«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 
(регіонального) бюджету)».  

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за 
державним або регіональним замовленням. Уповноважена особа змінює статус 
електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого 
приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування 
на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зі статусу «Допущено до 
конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус 
«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб)».  

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 – 
4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами прийому.  

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як 
«Рекомендовано до зарахування», зобов’язаний виконати вимоги Умов 
прийому.  

7. Після виконання вступником вимог Умов прийому керівник закладу 
вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до 
зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого 



вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної 
заяви вступника на «Включено до наказу».  

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус 
«Рекомендовано до зарахування», вимог Умов прийому рішення про 
рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією 
закладу вищої освіти. На підставі цього уповноважена особа змінює статус 
електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» 
або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».  
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