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є тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 

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

року за № 907/29037 (далі - наказ № 697). 

2. У розділі ІІ: 

1) у другому реченні пункту 2 слова «(третій) курс» замінити словами 

«(старші) курс (и)»; 

2) пункт 4 викласти в такій редакції: 

4. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем 

проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (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 її 

здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які 

переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом №697. 

3. У розділі V 

доповнити текстом такого змісту «відповідні вступні іспити у закладах 

вищої освіти у випадках визначених Умовами вступу до вищих навчальних 

закладів вищої освіти України в 2019 році, проводяться за графіком основної 

сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 

за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром 

оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає 

матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів не раніше 

дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 09:00 дня проведення іспиту. 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та 

проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення 

вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року №441, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за 

номером №446/33417. 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються 

відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу 

до навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного 

випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються 

відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі 

ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного 

випробування укладаються відповідно до програми другого блоку єдиного 
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фахового вступного випробування – тесту з восьми базових правничих 

дисциплін. 

Криворізький економічний інститут здійснює зарахування вступників 

для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати 

закінчення прийому документів у 2019 році) на небюджетні конкурсні 

пропозиції (окрім тих магістерських програм, для вступу на які передбачено 

обов’язковість складання єдиного фахового вступного випробування з права 

та загальних навчальних правничих компетентностей) за умови зарахування 

таких вступників до 30 листопада 2019 року. У разі якщо такі конкурсні 

пропозиції згідно з Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2019 році передбачають складання єдиного вступного іспиту, 

вступники можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного 

іспиту або скласти відповідний вступний іспит в закладі вищої освіти. 

4. У розділі VI: 

1) у пункті 1: 

В абзаці сьомому слова «в атестаті про повну загальну середню освіту» 

замінити словами «у відповідному документі про здобуття повної загальної 

середньої освіти»; 

абзац одинадцятий після слова «строків» доповнити словом 

«реєстрації»; 

2) пункт 13 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

закладом вищої освіти на підставі рішення відбіркової комісії  до дати 

закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за 

умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 

Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 

сформованим у Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт 

такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника 

Єдиної Бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для 

електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення 

відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а 

факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного 

зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, 

після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

5. У розділі VII:  

1) абзац четвертий пункту 1 після слів «єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови» добавити слова «крім випадків, передбачених Умовами 

вступу до вищих навчальних закладів в 2019 році»; 

абзац другий підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції: 

«результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або 
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вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених Умовами 

вступу до вищих навчальних закладів в 2019 році;»). 

6. У розділі VII: 

1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту: 

«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».  

3) пункт 8 викласти у такій редакції: 

8. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, якщо вони зараховані 

за іншими джерелами фінансування на відкриту конкурсну пропозицію: 

1) 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 і Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення антитерористичної операції,здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

2) діти осіб, які загинули або поранені внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції 

Гідності; 

3) 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; 

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. 

7. У третьому реченні пункту 1 розділу Х слова «подання заяви, але до 

виконання вимог для зарахування» замінити словами «отримання документа 

про освіту, на підставі якого здійснюється вступ». 

8. У розділі ХІІ: 

1) у пункті 3: 
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Додаток 12 до Правил прийому до Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2019 році  
Перелік конкурсних предметів і сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) 

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Для вступників на освітній ступінь «молодший бакалавр»  

на основі повної загальної середньої освіти (небюджетні пропозиції)* 

 

Код  Спеціальність Спеціалізація Перелік конкурсних предметів (ЗНО) 
Ваговий 

коефіцієнт 

Вага 

атестату 
Вага за закінчення курсів 

Мінімальна 

кількість балів 

053 Психологія  1. Українська мова та література  0,5 0,1 0 100 

      2. Біологія 0,4   0  100 

       2. Математика 0,4    0 100 

    2. Хімія 0,5   0 100 

   2. Історія України 0,4  0 100 

   2. Фізика 0,4   0 100 

    2. Іноземна мова 0,4   0 100 

    2. Географія 0,4    0 100 

071 Облік і оподаткування  1. Українська мова та література  0,5 0,1 0 100 

   2. Біологія 0,4   0  100 

    2. Математика 0,4    0 100 

   2. Хімія 0,5   0 100 

   2. Історія України 0,4  0 100 

   2. Фізика 0,4   0 100 

   2. Іноземна мова 0,4   0 100 

    2. Географія 0,4    0 100 

072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 

 1. Українська мова та література  0,5 0,1 0 100 

   2. Біологія 0,4   0  100 

    2. Математика 0,4    0 100 
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   2. Хімія 0,5   0 100 

   2. Історія України 0,4  0 100 

   2. Фізика 0,4   0 100 

   2. Іноземна мова 0,4   0 100 

    2. Географія 0,4    0 100 

081 Право  1. Українська мова та література  0,5 0,1 0 100 

   2. Біологія 0,4   0  100 

    2. Математика 0,4    0 100 

   2. Хімія 0,5   0 100 

   2. Історія України 0,4  0 100 

   2. Фізика 0,4   0 100 

   2. Іноземна мова 0,4   0 100 

    2. Географія 0,4    0 100 

 
*Небюджетна конкурсна пропозиція стосується абітурієнтів, які не претендують на місця державного бюджету. 

 

 


