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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  

до Військового інституту Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка у 2020 році 

 

Провадження освітньої діяльності у Військовому інституті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Військовий 

інститут) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки 

України від 09.06.2015 серія АЕ № 636455. 

Додаток до правил прийому до Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка у 2020 році (для Військового інституту) (далі – Правила 

прийому) розроблений відповідно до Закону України “Про військовий 

обов’язок і військову службу” (зі змінами), Положення про проходження 

громадянами України військової служби у Збройних Силах України, 

затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 

(зі змінами), Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 № 266 (зі змінами), Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 

(зі змінами), Інструкції про організацію та проведення військово-професійної 

орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та 

військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої 

наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360 (зі змінами), та 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за 

№ 704/25481, наказу Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170 “Про 

затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 

України” (зі змінами), Особливостей прийому на навчання до вищих військових 

навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах 

особливого періоду, затверджених наказом Міністерства оборони України від 

11.05.2016 № 248 й Правил прийому до Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка у 2020 році. 

 

I. Загальні положення 
 

1. Військовий інститут оголошує прийом на конкурсній основі на 

підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями вищої освіти, освітніми 

програмами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого 

обсягу (додатки 1 – 2 до цих Правил прийому). 

Військовий інститут здійснює навчання: 

• за денною формою (схема навчання “курсант”) для здобуття ступеня 

вищої освіти бакалавра та магістра для проходження військової служби за 

контрактом на посадах осіб офіцерського складу в Збройних Силах України та 

інших військових формуваннях держави, утворених відповідно до законів 

України; 

• за заочною формою для здобуття ступеня бакалавра за цивільними 
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спеціальностями для підготовки військовослужбовців військової служби за 

контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які продовжили 

військову службу за новим контрактом, а також військовослужбовців з числа 

осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову 

військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та 

отримали поранення під час виконання службових обов’язків у районі 

проведення бойових дій. 

2. На денну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

до Військового інституту приймаються за власним бажанням громадяни 

України, які відповідають установленим вимогам проходження військової 

служби та успішно пройшли вступні випробування, з числа цивільної молоді, 

військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, які мають повну 

загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або вищу освіту віком від 

17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку 

навчання (військової служби). 

3. Після вступу до Військового інституту курсанти в індивідуальному 

порядку укладають контракт на проходження військової служби (на навчання) з 

Міністерством оборони України, від імені якого виступає начальник 

Військового інституту. 

4. Після переведення курсантів на останній курс навчання у Військовому 

інституті з ними укладається контракт про проходження військової служби на 

посадах осіб офіцерського складу за контрактом строком на 5 років. 

5. При достроковому розірванні контракту на проходження військової 

служби у зв’язку з небажанням продовжувати навчання або відрахуванням за 

недисциплінованість, а також при відмові від подальшого проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

Військового інституту, відповідно до чинного законодавства, курсанти 

відшкодовують витрати, пов’язані з їх утриманням у Військовому інституті. 

6. Відомості про результати роботи відбіркової комісії Військового 

інституту з відбору, прийому та проведення вступної кампанії, з метою 

запобігання розголошення інформації з обмеженим доступом, не вносяться до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

7. Особливості прийому до Військового інституту щодо підготовки 

громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах 

офіцерського складу визначаються нормативно-правовими актами Міністерства 

оборони України, за погодженням з Міністерством освіти і науки України. 

 



6 

 

Розділ I. 
 

Правила прийому 

на навчання за ступенем вищої освіти бакалавра 

у Військовому інституті Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

у 2020 році 
 

§1. Порядок прийому заяв і документів 
 

1. Особи, які виявили бажання вступити на навчання за ступенем вищої 

освіти бакалавра до Військового інституту (додаток 1 до цих Правил прийому), 

повинні ознайомитись з цими Правилами прийому, наявною ліцензією та 

сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності). 

Факт ознайомлення вступника з цими Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 

(спеціальності), необхідністю подання заяви щодо виключення зарахованих на 

місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного 

замовлення в інших вищих навчальних закладах, а також факт 

наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних 

екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за 

співбесідою або за спеціальними умовами фіксується в заяві вступника і 

підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі 

до відбіркової комісії Військового інституту. 

2. Кандидати до вступу з числа цивільної молоді, резервісти та 

військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають 

військових звань офіцерського складу (денна форма навчання) подають заяву 

до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання. 

Інші вступники, а саме: військовослужбовці Збройних Сил України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби 

транспорту Міністерства оборони України, які проходять строкову військову 

службу, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, 

сержантського (старшинського) складу (денна форма навчання), 

військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського 

(старшинського) складу, які продовжили військову службу за новим 

контрактом та військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського 

(старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або 

військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення під 

час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій (заочна 

форма навчання) подають рапорт за підпорядкованістю. Усі зазначені категорії 

осіб подають документи в строки, установлені п. 2 параграфу 2 розділу I цих 

Правил прийому. 

3. У заяві вступник вказує: 

• прізвище, ім’я та по батькові; 

• рік, місяць і день народження; 

• поштовий індекс, адресу місця проживання та номер контактного 

телефону; 
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• найменування обраного військового навчального підрозділу вищої 

освіти (Військовий інститут Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка); 

• обрану освітню програму (спеціальність), мову, форму навчання; 

• перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Українському центрі 

оцінювання якості освіти. 

4. До заяви вступник додає: 

• автобіографію; 

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

• шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3×4 см); 

• копії документів, які підтверджують право вступника на участь у 

конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної 

середньої освіти, зарахування за співбесідою або за спеціальними умовами 

(за наявності); 

• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (ідентифікаційного номера); 

• три поштових конверти з марками і заповненими особисто вступником 

адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, 

де вступник перебуває на військовому обліку; 

• копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до 

статті 5 Закону України “Про громадянство України”). 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами районним (міським) 

військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому 

законодавством порядку. 

5. У рапорті вступник (військовослужбовець) вказує: 

• військове звання; 

• прізвище, ім’я та по батькові; 

• займану посаду; 

• рік, місяць, день народження; 

• здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень; 

• найменування військового навчального підрозділу вищої освіти 

(Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка); 

• обрану освітню програму (спеціальність), мову, форму навчання; 

• наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського 

центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів; 

• перелік конкурсних предметів, на які вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, якщо реєстрація була 

здійснена. 

До рапорту вступник (військовослужбовець) додає: 

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 
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додаток до нього; 

• автобіографію, у якій вказується поштовий індекс, адреса місця 

проживання та номер телефону, а також поштовий індекс, адреса військової 

частини (установи, закладу), де військовослужбовець військової служби за 

контрактом (військовослужбовець з числа осіб рядового, сержантського 

(старшинського) складу, який проходить строкову військову службу або 

військову службу за призовом під час мобілізації та отримав поранення під час 

виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій) проходить 

службу; 

• копію службової картки; 

• копію свідоцтва про народження; 

• копію паспорта (перша та друга сторінки, місце реєстрації); 

• шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3x4 см, 

які завірені відповідними посадовими особами військової частини (установи, 

закладу); 

• довідку про проходження військової служби (витяг із послужного 

списку); 

• копію контракту про проходження громадянами України військової 

служби у Збройних Силах України (для військовослужбовців військової служби 

за контрактом); 

• копії документів, які підтверджують право вступника на участь у 

конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної 

середньої освіти, зарахування за співбесідою або за спеціальними умовами (за 

наявності); 

• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (ідентифікаційного номера); 

• три поштових конверти з марками. 

Усі копії документів мають бути завірені відповідними посадовими 

особами військової частини (установи, закладу), де військовослужбовець 

військової служби за контрактом (військовослужбовець з числа осіб рядового, 

сержантського (старшинського) складу, який проходить строкову військову 

службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримав 

поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення 

бойових дій) проходить службу. 

6. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової 

комісії Військового інституту. Факт кожного подання заяви в паперовому 

вигляді реєструється уповноваженою особою відбіркової комісії Військового 

інституту безпосередньо під час її прийняття. 

Вступники можуть подати не більше ніж на п’ять заяв до Військового 

інституту.  

7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто 

до відбіркової комісії (після прибуття до Військового інституту): 

• документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України “Про громадянство України”);  

• військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці, 

крім вступників із числа осіб жіночої статі);  
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• документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього (оригінал); 

• сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного 

оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, 

зарахування за співбесідою або за спеціальними умовами (за наявності). 

Документи про пільги подаються вступниками тільки під час особистого 

подання заяви в паперовій формі до відбіркової комісії Військового інституту. 

Особи, які отримали вищу освіту за контрактом, та мають бажання 

вступити на перший курс навчання за ступенем вищої освіти бакалавра 

подають копію контракту про здобуття вищої освіти. 

8. Усі копії документів засвідчуються за наявними оригіналами 

відбірковою комісією Військового інституту, до якої вони подаються, або в 

установленому законодавством порядку.  

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 
 

§2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 
 

1. Порядок роботи відбіркової комісії Військового інституту:  

з понеділка по п’ятницю – з 900 до 1700, в суботу – з 900 до 1400; 

05 липня – з 900 до 1700; 

12 липня – з 900 до 1600; 

18 липня – з 900 до 1500; 

19 липня – з 900 до 1800. 

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування (екзамени), 

конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем вищої освіти 

бакалавра на денну та заочну форми навчання до Військового інституту 

проводяться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому документів від кандидатів до 

вступу з числа цивільної молоді (денна форма 

навчання) до районного (міського) військкомату за 

місцем проживання 

01 січня 2020 року 

Закінчення прийому документів від кандидатів до 

вступу з числа цивільної молоді (денна форма 

навчання) до районного (міського) військкомату за 

місцем проживання 

01 червня 2020 року 

Терміни подачі рапортів на вступ за 

підпорядкованістю військовослужбовців Збройних 

Сил України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального призначення 

та Державної служби транспорту Міністерства 

01 січня – 01 квітня 

2020 року 
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Етапи вступної кампанії 

оборони України, які проходять строкову військову 

службу, військовослужбовців військової служби за 

контрактом рядового, сержантського 

(старшинського) складу (денна форма навчання), 

військовослужбовців військової служби за 

контрактом рядового, сержантського 

(старшинського) складу, які продовжили військову 

службу за новим контрактом та 

військовослужбовців з числа осіб рядового, 

сержантського (старшинського) складу, які 

проходять строкову військову службу або військову 

службу за призовом під час мобілізації та отримали 

поранення під час виконання службових обов’язків 

у районі проведення бойових дій (заочна форма 

навчання) 

Термін подачі вступником заяви, як виняток,  

безпосередньо начальнику Військового інституту у 

випадку, якщо у військовому комісаріаті рознарядка 

для направлення до Військового інституту відсутня 

або вже виконана 

до 01 травня 2020 року  
(як виняток, за наявності 

поважних причин 

(виправдувальних 

документів) – до 10 

червня 2020 року) 

Термін прийому документів кандидатів на навчання 

від військових комісаріатів 

до 20 червня  

2020 року 

Початок прийому заяв, особових справ та 

документів відбірковою комісією Військового 

інституту на денну та заочну форми навчання 
 

30 червня 2020 року 

Закінчення прийому заяв, особових справ та 

документів відбірковою комісією Військового 

інституту на денну та заочну форми навчання 

до 1800 

09 липня 2020 року 

Вступні випробування (психологічне обстеження, 

оцінка рівня фізичної підготовленості, медичний 

огляд) 

10 – 17 липня  

2020 року 

Проведення співбесід, конкурсу сертифікатів, 

вступних екзаменів (іспитів) 

13 – 17 липня  

2020 року 

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників до 1500 

18 липня 2020 року 

Терміни виконання вступниками вимог до 

зарахування, вибору місця навчання, а також прийом 

оригіналів атестатів та сертифікатів 

1800 

19 липня 2020 року 

Термін видання наказу на зарахування вступників до 

Військового інституту на денну та заочну форми 

навчання 

 

20 липня 2020 року 

Виключення заяв зарахованих до Військового 20 липня 2020 року 
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Етапи вступної кампанії 

інституту на місця державного замовлення вступників 

з конкурсів на інші місця державного замовлення в 

інших  закладах вищої освіти через державне 

підприємство “Інфоресурс” 
 

3. Особові справи вступників, оформлені з порушеннями вимог Правил 

прийому, або в яких відсутні визначені Правилами прийому документи, 

повертаються до військових комісаріатів (командирам військових частин 

(установ, закладів), начальникам військових ліцеїв, начальникам ліцеїв із 

посиленою військово-фізичною підготовкою). 

4. У разі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до 

Військового інституту відсутня або вона вже виконана, вступник може, як 

виняток, подати заяву безпосередньо начальнику Військового інституту. У заяві 

необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військового 

комісаріату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку. 

5. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних 

органів спеціального призначення та Державної служби транспорту 

Міністерства оборони України, які проходять строкову військову службу, 

військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) 

складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за 

призовом під час мобілізації та відібрані кандидатами на навчання до 

Військового інституту, направляються командирами військових частин на 25-

денні навчальні збори, що проводяться у Військовому інституті. Строк та місце 

прибуття військовослужбовців на навчальні збори вказується у персональному 

виклику, який надсилається з Військового інституту. 

6. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, 

території проведення антитерористичної операції та тимчасово проживають на 

іншій території України, у разі неможливості оформлення особової справи у 

військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на 

вступ безпосередньо до відбіркової комісії Військового інституту. Оформлення 

особових справ таких вступників здійснюється у Військовому інституті. 
 

§3. Проведення вступних випробувань (екзаменів) 
 

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з результатами оцінювання 

знань із конкурсних предметів (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів), 

або складають вступні екзамени з визначених конкурсних предметів у 

Військовому інституті (додаток 6 до цих Правил). У 2020 році приймаються 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 

років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. 

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право 

подавати оцінку із сертифікатів 2018 - 2020 років з однієї з іноземних мов 

(англійська, французька, німецька або іспанська) на власний розсуд. 
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Вступники, які подали заяви на спеціальність “Філологія” 

обов’язково проходять додаткове вступне випробування з англійської 

мови відповідно додатку 8 до цих Правил. 

2. Брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних 

іспитів та/або тільки зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором) мають право: 

при вступі на денну форму навчання: 

• військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних 

органів спеціального призначення, які проходять строкову військову службу; 

• військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, 

які проходять військову службу за контрактом; 

• діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа; 

• 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, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними 

положеннями про проходження військової служби громадянами України; 

Вступники з числа резервістів та цивільної молоді беруть участь у 

конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 

при вступі на заочну форму навчання: 

• військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, 

сержантського (старшинського) складу, які продовжили військову службу за 

новим контрактом; 

• військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського 

(старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або 

військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення під 

час виконанні службових обов’язків у районі проведення бойових дій. 

3. Категорії осіб, зазначені у пунктах 3, 4, 6-9, 11 §6 до цих Правил 

прийому мають право на зарахування у межах встановлених квот (Квота-1 

згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України 

в 2020 році). 

Квота-1 встановлюються Київським національним університетом імені 

Тараса Шевченка у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) 

максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та 

закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з 

оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення. 

4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пунктах 3, 4, 6-9, 

11  §6 до цих Правил прийому, не зараховані на навчання на визначені місця у 

межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних 

засадах відповідно до конкурсного балу. 
 

5. Підставою для прибуття вступника до Військового інституту для 

складання вступних випробувань є виклик із Військового інституту, 
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надісланий до військового комісаріату (військової частини, установи, 

закладу) або безпосередньо вступникові. 

6. Вступники до Військового інституту (за денною формою навчання), 

крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання 

якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів для 

вищезазначеної категорії осіб, обов’язково проходять такі вступні 

випробування: 

• психологічне обстеження (вимоги – додаток 3 до цих Правил 

прийому); 

• оцінку рівня фізичної підготовленості (вимоги – додаток 4 до цих 

Правил прийому); 

• медичний огляд військово-лікарською комісією (вимоги – додаток 5 до 

цих Правил прийому). 

7. Вступники, які не пройшли хоча б одного зі вступних випробувань до 

участі в конкурсному відборі не допускаються. 

8. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування в зазначений графіком час та особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також 

ті, що забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються. 

9. Особи, які успішно пройшли вступні випробування з оцінки рівня 

фізичної підготовленості, психологічне обстеження, медичний огляд військово-

лікарською комісією допускаються до конкурсного відбору. 
 

§4. Організація конкурсного відбору 

1. Відбіркова комісія Військового інституту допускає до участі у 

конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної 

загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання з конкурсних предметів, визначених Переліком конкурсних 

предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних екзаменів) або документи про право брати участь у конкурсі за 

результатами вступних екзаменів з відповідних конкурсних предметів. 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти (вступних екзаменів), мінімальний бал і їх ваговий 

коефіцієнт на денну та заочну форми навчання наведено у додатку 6 до цих 

Правил прийому. 

2. Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування за ступенем 

бакалавра, формується за формулою:  

(КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А 

де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або 

вступних іспитів з першого та другого предметів; 

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту 

переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 7). 
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Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, визначені додатком 6 до 

цих Правил прийому для кожної освітньої програми, з якої проводиться набір 

на навчання. 

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”. У разі відсутності з об’єктивних причин 

додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 

12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 

Середній бал за 12-бальною шкалою переводиться відбірковою комісією 

Військового інституту у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності 

середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 

12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 7 до 

цих Правил прийому. 

Остаточно конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт 

шляхом його множення на їхній добуток, причому: 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну 

загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у 

рік вступу (1,05 – для спеціальності “Геодезія та землеустрій”) та 1,00 в інших 

випадках. 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, 

то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

3. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на 

місця державного замовлення, в разі наявності конкурсного бала не менше 125 

балів. 

4. Конкурсний бал для вступу для спеціальностей галузей знань 08 

“Право” та 29 “Міжнародні відносини” не може бути менше ніж 140 балів. 

5. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням 

Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 

200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника. 

6. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 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 конкурсний бал 

вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що 

дорівнює 200 (тільки для вступу на спеціальність 193 “Геодезія та 

землеустрій”). 

7. Призерам очного туру Всеукраїнської олімпіади (далі – Олімпіада 
Університету) з біології, географії, математики при вступі на освітні програми 
за спеціальностями, визначеними додатком 2.6. Правил прийому до Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році, нараховуються 
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додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з 
одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в обсязі 20 
балів, але не вище 200 балів за предмет. 

 

§5. Зарахування за співбесідою вступників 
 

1. За результатами співбесіди зараховуються до Військового інституту: 

• особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке 

право, – при вступі на заочну форму навчання;  

• особи, визнані інвалідами війни відповідно до пункту одинадцятого 

статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” (для військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського 

(старшинського) складу, які проходять військову службу за призовом під час 

мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків в зоні 

проведення антитерористичної операції (бойових дій), – при вступі на заочну 

форму навчання. 

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова 

Приймальної комісії.  

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування 

на навчання і 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.  
 

§6. Категорії осіб, що мають спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти 
 

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» (для військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського 
(старшинського) складу, які проходять військову службу за призовом під час 
мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків в зоні 
проведення антитерористичної операції (бойових дій), – при вступі на заочну 
форму навчання; 

2. Особи яким Законом України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане 
право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за 
результатами співбесіди; 

3. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій відповідно до 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; 

4. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 
числа; 

5. Громадяни України, які в здобули повну загальну середню освіту за 
кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року; 
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6. 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 та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 
чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період 
участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

7. Діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції 
Гідності; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

11. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а 
також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, 
батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 
років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 
особами з інвалідністю I або II групи; 

12. Особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не 
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 
січня 2020 року; 

13. Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (на період її проведення), 
територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і 
Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на 
лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року; 

14. Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

15. Діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей); 
16. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних 
органів спеціального призначення, які проходять строкову військову службу; 

17. Військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) 
складу, які проходять військову службу за контрактом. 
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§7. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників та 

списку осіб, рекомендованих до зарахування 
 

1. Рейтинговий список вступників та список осіб, рекомендованих до 

зарахування, формується за категоріями в такій послідовності: 

• вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

• вступники, рекомендовані до зарахування за спеціальними умовами 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

• вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом. 

2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього параграфу категорії 

рейтинговий список вступників впорядковується: 

• за конкурсним балом від більшого до меншого; 

• за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого; 

• осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню 

освіту. 

3. У списку осіб, рекомендованих до зарахування, зазначаються: 

• прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

• конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

• наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних 

екзаменів, спеціальними умовами (тільки на основі повної загальної середньої 

освіти). 

4. Рейтингові списки вступників та списки осіб, рекомендованих до 

зарахування, формуються відбірковою комісією Військового інституту та 

оприлюднюються на її інформаційних стендах.  

5. Рейтинговий список вступників оприлюднюється у строки, передбачені 

пункту 2 § 2 розділу I цих Правил прийому. 

6. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог 

для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 § 8 розділу I цих Правил 

прийому. 
 

§8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
 

1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після 

оприлюднення рейтингових списків, в строки, передбачені п. 2 параграфу 2 

розділу I цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на 

місця державного замовлення та подати особисто до відбіркової комісії 

Військового інституту: 

• оригінали документа державного зразка про повну загальну середню 

освіту та додатка до нього;  

• сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання Українського 

центру оцінювання якості освіти. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
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2. Особи, які в строки, передбачені пункту 2 § 2 розділу I цих Правил 

прийому не виконали вимог, зазначених у пункту 1 § 8 розділу I цих Правил 

прийому, втрачають право на зарахування. 

3. Особи, які рекомендовані до зарахування подають заяву про відмову 

участі в конкурсі на інші місця державного замовлення. Військовий інститут 

до 20.07.2020 (включно) подає відомості до Єдиної державної електронної бази 

з питань освіти про виключення зарахованих на місця державного замовлення 

вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення. 

 

§9. Наказ про зарахування 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на підставі рішення 

Приймальної комісії за поданням відбіркової комісії Військового інституту. 

2. Зарахування вступників до Військового інституту на денну та заочну 

форми навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється у строки, 

передбачені пункту 2 § 2 розділу I цих Правил прийому. 
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Розділ IІ. 
 

Правила прийому  

на навчання за ступенем вищої освіти магістра 

у Військовому інституті Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

у 2020 році 
 

§1. Вимоги до рівня освіти вступників 
 

1. На навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за освітніми 

програмами “Лінгвістичне забезпечення військ” (спеціальність “Філологія”), 

“Воєнна політологія та ідеологічна робота” (спеціальність “Політологія”), 

“Психологія військово-професійної діяльності” (спеціальність “Психологія”), 

“Інформаційно-медійне забезпечення військ (сил)” (спеціальність 

“Журналістика”), “Міжнародна інформація” (спеціальність “Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”), “Фінанси та військова 

економіка” (спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”), 

“Правове забезпечення військової діяльності” (спеціальність “Право”), 

“Геоінформаційні системи і технології військового призначення” (спеціальність 

“Геодезія та землеустрій”), (додаток 2 до цих Правил прийому) приймаються: 

курсанти Військового інституту, які успішно склали атестацію, здобули 

ступінь бакалавра за відповідними (співставленими за новим Переліком галузей 

знань та спеціальностей) спеціальностями в рік вступу та успішно пройшли 

конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “магістр”; 

особи з числа цивільної молоді та військовослужбовці військової служби 

за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які здобули 

ступінь бакалавра за відповідними або спорідненими спеціальностями та 

успішно пройшли конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої 

освіти “магістр”. 
 

§2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 
 

1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальностями: 

035 “Філологія”, 052 “Політологія”, 053 “Психологія”, 061 “Журналістика”, 

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 193 “Геодезія та землеустрій” 

291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” на 

основі здобутого ступеня вищої освіти на денну форму навчання проводиться в 

такі терміни: 
 

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” 

Реєстрація  вступників для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови  

06 травня – 

03 червня 2020 року 

(до 1800) 

Початок прийому заяв, особових справ та документів до 

відбіркової комісії Військового інституту 
04 червня 2020 року 

Закінчення прийому заяв, особових справ та документів 30 червня 2020 року  
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відбірковою комісією Військового інституту  

Строки проведення конкурсного відбору кандидатів на 

навчання 

05 липня – 22 липня 
2020 року 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної 
мови 

01 липня 2020 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 

із зазначенням рекомендованих до зарахування 

не пізніше 1200
 

22 липня 2020 року 

Термін видання наказу на зарахування вступників до 
Військового інституту для здобуття ступеня магістра 

не пізніше 
23 липня 2020 року 

 

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальністю 

081 “Право”, на основі здобутого ступеня вищої освіти на денну форму 
навчання проводиться в такі терміни: 

 

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробування 

06 травня – 

03 червня 2020 року 
(до 1800) 

Початок прийому заяв, особових справ та документів до 
відбіркової комісії Військового інституту 

04 червня 2020 року 

Закінчення прийому заяв, особових справ та документів 

відбірковою комісією Військового інституту 
30 червня 2020 року 

Строки проведення конкурсного відбору кандидатів на 
навчання 

05 липня – 22 липня 
2020 року 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови 
01 липня 2020 року 

Основна сесія єдиного фахового вступного 
випробування 

03 липня 2020 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 

із зазначенням рекомендованих до зарахування 

не пізніше 1200
 

22 липня 2020 року 

Термін видання наказу на зарахування вступників до 
Військового інституту для здобуття ступеня магістра 

не пізніше 
23 липня 2020 року 

§3. Організація конкурсного відбору 

1. Конкурсний відбір кандидатів на навчання для здобуття ступеня вищої 

освіти “магістр” здійснюється за рейтингом відбірковою комісією Військового 
інституту за відповідними освітніми програмами (спеціальностями). 

2. Розрахунок конкурсного балу. 
1). Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсних балів 

вступників, які формуються згідно з наведеними нижче формулами. 
2). Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування на навчання 

за ступенем магістра за спеціальністю 081 “Правоˮ визначається формулою: 

КБ = П1 + П2 + П3 
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де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка 

єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного 

фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих 

компетентностей. 
3). Конкурсний бал особи, яка претендує на зарахування на навчання за 

ступенем магістра за спеціальностями 035 “Філологіяˮ, 052 “Політологіяˮ, 053 
“Психологіяˮ, 061 “Журналістикаˮ, 072 “Фінанси, банківська справа та 
страхуванняˮ, 193 “Геодезія та землеустрійˮ, 291 “Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студіїˮ визначається формулою: 

КБ = П1 + П2 + П3,  

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка 

іспиту з фаху (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – додаткові бали за 

навчальні та наукові досягнення (10 балів). 
4). Додаткові бали (10 балів) за навчальні та наукові досягнення (далі – 

додаткові бали) можуть бути нараховані таким категоріям вступників: 

• переможцям або призерам міжнародної студентської олімпіади з фаху; 

• переможцям або призерам ІІ етапу всеукраїнських студентських 
олімпіад МОН України з фаху. 

Перелік олімпіад затверджується на засіданні Приймальної комісії та 
оприлюднюється на офіційному сайті Університету. 

Додаткові бали нараховуються тільки за одне досягнення. 
5). Вступники з числа цивільної молоді та військовослужбовці військової 

служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, крім 
конкурсного відбору обов’язково проходять такі вступні випробування: 

психологічне обстеження (вимоги – додаток 3 до цих Правил прийому); 
оцінку рівня фізичної підготовленості (вимоги – додаток 4 до цих Правил 

прийому); 
медичний огляд військово-лікарською комісією (вимоги – додаток 5 до 

цих Правил прийому). 
Вступники, які не пройшли хоча б одного зі вступних випробувань або 

без поважних причин не з’явилися у зазначений час на вступні випробування до 
участі у конкурсному відборі не допускаються. 
 

§4. Наказ про зарахування 
 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на підставі рішення 

Приймальної комісії за поданням відбіркової комісії Військового інституту. 

2. Зарахування вступників до Військового інституту для здобуття ступеня 

магістра здійснюється у строки, передбачені пункту 1 § 2 розділу II цих Правил 

прийому. 
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Розділ ІІІ. 

Прикінцеві положення 

 

§1. Загальні положення 

 

1. Усі питання, пов’язані з прийомом до Військового інституту, 

вирішуються Приймальною комісією. 

2. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про наявність прав для участі у конкурсі за 

результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, 

зарахування за співбесідою або за спеціальними умовами про здобуту раніше 

освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої 

академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання 

є підставою для його відрахування. 

3. Ці Правила можуть бути змінені при внесенні відповідних змін до 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 

року № 1285, та/або змін до Правил прийому до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2020 році. 

4. Інформування громадськості про хід подання заяв щодо вступу, 

рекомендування до зарахування та зарахування до Військового інституту 

здійснюється на інформаційних стендах відбіркової комісії Військового 

інституту. 

§2. Апеляції 

 

1. Апеляції щодо результатів вступних випробувань та вступних 

екзаменів, що складалися у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка та Військовому інституті, подаються вступниками особисто до 

відбіркової комісії Військового інституту до 17.00 дня оголошення 

екзаменаційної оцінки.  

2. Апеляції на результати вступних випробувань, що складалися у 

Військовому інституті, розглядаються Апеляційною комісією, призначеною 

наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, як 

правило, в присутності вступника. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Військового інституту 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

генерал-майор                                                                        Ігор ТОЛОК
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  Додаток 1 
до Правил прийому до Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2020 році 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, 
за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання 

за ступенем вищої освіти бакалавра 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Освітня програма 
Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва Назва Назва Денна Заочна 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія Військовий переклад Військовий переклад 4 роки – 

05 
Соціальні та 
поведінкові науки 

052 Політологія Воєнна політологія Воєнна політологія 4 роки – 

053 Психологія Військова психологія Військова психологія 4 роки – 

06 Журналістика 061 Журналістика Військова журналістика 
Військова журналістика та 
соціальні комунікації 

4 роки 
– 

07 
Управління та 
адміністрування 

072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Фінанси та військова 
економіка 

Фінанси та військова 
економіка 

4 роки – 

Державні фінанси Фінанси і кредит – 
4 роки 10 

міс. 

08 Право 081 Право 

Правоохоронна діяльність у 
Збройних Силах України 

Правоохоронна діяльність у 
Збройних Силах України 

4 роки 

– 
Цивільно-військове 
співробітництво

Цивільно-військові 
відносини 

19 
Архітектура та 
будівництво 

193 Геодезія та землеустрій 
Геоінформаційні системи і 
технології 

Геоінформаційні системи і 
технології 

4 роки – 

29 
Міжнародні 
відносини 

291 
Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 

Міжнародні відносини у 
воєнній сфері 

Зарубіжна воєнна інформація 
4 роки 

– 

Начальник Військового інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
генерал-майор  Ігор ТОЛОК 
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 Додаток 2 
до Правил прийому до Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2020 році 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, 
нормативні терміни навчання за ступенем вищої освіти магістра 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Освітня програма 
Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва Назва Назва Денна Заочна 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія Військовий переклад 
Лінгвістичне забезпечення 
військ 

1 рік 5 міс. – 

05 
Соціальні та 
поведінкові науки 

052 Політологія Військова політологія 
Воєнна політологія та 
військово-професійна 
діяльність 

1 рік 5 міс. – 

053 Психологія Військова психологія 
Психологія військово-
професійної діяльності 

1 рік 5 міс. – 

06 Журналістика 061 Журналістика Військова журналістика 
Інформаційно-медійне 
забезпечення військ (сил) 

1 рік 5 міс. – 

07 
Управління та 
адміністрування 

072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Фінанси та військова 
економіка 

Фінанси та військова 
економіка 

1 рік 5 міс. – 

08 Право 081 Право 
Правоохоронна діяльність у 
Збройних Силах України

Організація правозастосовної 
діяльності у Збройних Силах 
України

1 рік 5 міс. – 

19 
Архітектура та 
будівництво 

193 Геодезія та землеустрій 
Геоінформаційні системи і 
технології 

Геоінформаційні системи і 
технології  

1 рік 5 міс. – 

29 
Міжнародні 
відносини 

291 
Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 

Міжнародні відносини у 
воєнній сфері 

Міжнародні комунікації у 
воєнній сфері 

1 рік 5 міс. – 

Начальник Військового інституту 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

генерал-майор  Ігор ТОЛОК
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Додаток 3  

до Правил прийому до Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2020 році 

Вимоги до індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання 

для вступу за ступенем вищої освіти бакалавра 
 

Психологічне обстеження проводиться з метою оцінки індивідуальних 

психологічних якостей кандидатів на навчання у Військовому інституті, 

необхідних для успішного оволодіння ними обраною військовою 

спеціальністю, а в подальшому для проходження військової служби у військах 

(силах). 

Оцінка індивідуальних психологічних якостей кандидатів включає: 

оцінку військово-мотиваційної спрямованості особистості; оцінку рівня 

нервово-психічної стійкості; оцінку професійної придатності до успішного 

навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю. 

Психологічне обстеження здійснюється відповідно до Інструкції з 

організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на 

навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних 

підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра 

оборони України від 09.07.2009 № 355, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 22.09.2009 за № 893/16909, Інструкції про організацію та проведення 

військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових 

навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 

№ 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2014 за 

№ 704/25481, Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у 

Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України 

від 10.12.2014 № 883, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

12.01.2015 за № 13/26458. 

Кандидат до Військового інституту оцінюється як “пройшов 

психологічне обстеження” або “не пройшов психологічне обстеження”. 

Оцінка “не пройшов психологічне обстеження” виставляється при 

виявленні в кандидата нервово-психічної нестійкості або якщо кандидат набрав 

менше 35 балів від максимально можливих 70 балів. Рішення відбіркової 

комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом. 

Вступники, які оцінені як “не пройшов психологічного обстеження”, до 

подальшого складання вступних випробувань й участі в конкурсному відборі не 

допускаються. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки 

індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи 

надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), 

записується формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступне 

випробування”. 
 

 

 

Начальник Військового інституту 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

генерал-майор                                                                                           Ігор ТОЛОК 
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Додаток 4  

до Правил прийому до Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2020 році 

 

 

Вимоги до рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання 

для вступу за ступенем вищої освіти бакалавра 

 

Оцінка рівня фізичної підготовленості вступників проводиться у 

відповідності до наказу начальника Генерального штабу – Головнокомандувача 

Збройних Сил України від 11.02.2014 № 35 “Про затвердження Тимчасової 

настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України”, введеного в дію 

наказом Міністра оборони України від 05.03.2015 № 105, пункту 7 та Інструкції 

про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та 

прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства 

оборони України від 05.06.2014 № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 26.06.2014 за № 704/25481. 

Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами 

практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються 

протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, 

потім силові вправи, далі – вправи на витривалість. 

Вступники перевіряються за трьома вправами: 

• Вправа № 3 “Підтягування на перекладині”. 

• Вправа № 7 “Комплексна силова вправа” (для жінок). 

• Вправа № 14 “Біг на 100 м”. 

• Вправа № 10 “Біг на 1 км”(для жінок). 

• Вправа № 8 “Біг на 3 км”. 

Право оцінювати вступні екзамени з фізичної підготовки у ВНЗ надається 

фахівцям фізичної підготовки і спорту. 

Оцінка фізичної підготовленості вступників з числа цивільної молоді та 

військовослужбовців складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх 

призначених для перевірки вправ і визначається згідно з Таблицею нарахування 

балів за виконання фізичних вправ.  

Для отримання оцінки “залік” вступнику необхідно набрати суму від 35 до 70 

балів. Кандидат на навчання оцінюється як “незалік”, якщо: 

• за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше 35 балів; 

• не виконувалася вправа на силу (№ 3, № 7) чи витривалість (№ 8, № 10) 

з будь-якої причини; 

• не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість. 

Вступники, які отримали оцінку “незалік” із фізичної підготовки, до 

подальшого складання вступних випробувань й участі в конкурсному відборі не 

допускаються. 
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Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на 

навчання у військових навчальних закладах 
 

Бал

и 

Категорії кандидатів на навчання у ВВНЗ (ВНПВНЗ) 

Із числа солдат строкової 

служби, осіб рядового, 

сержантського і 

старшинського складу 

військової служби за 

контрактом (чоловіки) 

Із числа цивільної 

молоді (юнаки) 

Особи жіночої статі 

 № 14 № 3 № 8 № 14 № 3 № 8 № 14 № 7 № 10 

30   13.00   12.30   4.30 

29 13.02 12.32 4.33 

28 13.05 12.35 4.36 

27 13.10 12.40 4.39 

26 13.15 12.45 4.42 

25 13.20 12.50 4.45 

24 13.25 12.55 4.48 

23 13.30 13.00 4.51 

22 11 13.35 12 13.05 30 4.54 

21 – 13.40 – 13.10 – 4.57 

20 10 13.45 11 13.15 – 5.00 

19 – 13.50 – 13.20 29 5.03 

18 14,6 9 13.55 13,6 10 13.25 16.8 – 5.06 

17 14,7 – 14.00 13,7 – 13.30 16.9 – 5.09 

16 14,8 8 14.05 13,8 9 13.35 17.0 28 5.12 

15 14,9 – 14.10 13,9 – 13.40 17.1 – 5.15 

14 15,0 7 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ь
та

т 
 

1
4
 х

в
. 
1
0
 с

 –
 “

н
ез

ал
ік

” 

14,0 8 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ь
та

т 

1
3
 х

в
. 
4
0
 с

 –
 “

н
ез

ал
ік

” 

17.2 – 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ь
та

т 

5
 х

в
. 
1
5
 с

 –
 “

н
ез

ал
ік

” 

13 15,1 – 14,1 – 17.4 27 

12 15,2 – 14,2 – 17.6 – 

11 15,3 6 14,3 7 17.8 – 

10 15,4 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ь
та

т 

6
 р

аз
ів

 –
 “

н
ез

ал
ік

” 

14,4 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ь
та

т 

7
 р

аз
ів

 –
 “

н
ез

ал
ік

” 

18.0 26 

9 15,5 14,5 18.1 25 

8 15,6 14,6 18.2 24 

7 15,7 14,7 18.3 23 

6 15,8 14,8 18.4 22 

5 15,9 15,0 18.5 21 

4 16,0 15,2 18.6 20 

3 16,1 15,4 18.7 18 

2 16,3 15,6 18.8 16 

1 16,5 16,0 19.0 14 

0 – – – – 

Примітка: форма одягу для виконання фізичних вправ кандидатами на навчання до 

Військового інституту встановлюється: 

для військовослужбовців – польова (у черевиках з високими берцями); 

для цивільної молоді та осіб жіночої статі – спортивна. 

 

 

Начальник Військового інституту 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

генерал-майор                                                                                          Ігор ТОЛОК 
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Додаток 5  

до Правил прийому до Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2020 році 
 

Медичний огляд кандидатів на навчання 

для вступу за ступенем вищої освіти бакалавра 

 

Медичний огляд військово-лікарською комісією вступників проводиться 

згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах 

України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 

№ 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 

1109/15800 (зі змінами від 30.10.2014 № 779, від 07.07.2015 № 318). 

Кожний вступник оглядається військово-лікарською комісією у 

Військовому інституті.  

Вступники із числа осіб цивільної молоді представляють на військово-

лікарську комісію такі документи: 

1) паспорт громадянина України; 

2) посвідчення про приписку до призовної комісії – для юнаків; 

3) медичну справу призовника із наявністю результатів попередніх 

досліджень:  

• флюорографічне дослідження органів грудної клітки; 

• електрокардіограма; 

• загальні аналізи крові та сечі; 

• серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту 

людини (ВІЛ); 

• серологічний аналіз крові на антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg); 

• серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV); 

• реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW); 

• групу крові та резус-належність, а за медичними показаннями й 

результати інших досліджень); 

• оригінал картки амбулаторного хворого з поліклініки за місцем 

проживання (форма № 025); 

• вкладний лист до картки на підлітка (форма № 025/ю); 

• медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/0); 

• сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду 

(форма № 140/0); 

• довідку про щеплення (форма 063/о). 

Вступники із числа військовослужбовців на військово-лікарську комісію 

представляють такі документи:  

1) паспорт громадянина України, військовий квиток; 

2) медичну книжку з даними попередніх медичних обстежень (не менше 

ніж за останні 3 роки: 

• загальний аналіз крові; 

• загальний аналіз сечі; 

• флюорографічне дослідження органів грудної клітки; 
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• електрокардіограму, а за медичними показаннями й інші дослідження; 

• медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/0); 

• сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду 

(форма № 140/0). 

При відсутності або неналежному оформленні вищевказаних документів 

вступник до медичного огляду військово-лікарською комісією не допускається. 

Кожний вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, 

психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а 

за медичними показаннями – і лікарями інших спеціальностей. 

За результатами медичного огляду кожного вступника виноситься 

постанова “придатний” або “непридатний” до навчання у Військовому 

інституті. 

Вступники, які визнані непридатними за станом здоров’я до подальшого 

складання вступних випробувань (вступних екзаменів) й участі в конкурсі 

сертифікатів не допускаються. 
 

 

Начальник Військового інституту 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

генерал-майор                                                                                           Ігор ТОЛОК 
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Додаток 6  

до Правил прийому до Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2020 році 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) та їх ваговий коефіцієнт 

для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

на навчання за ступенем вищої освіти бакалавра 

 

Форма навчання 

(спеціальність, 

спеціалізація) 

Освітня програма 

Перелік конкурсних 

предметів (вступних 

екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Бал 

Ваговий 

коефі-

цієнт 

Денна форма навчання (спеціальність – “Геодезія та землеустрійˮ, 

спеціалізація – “Геоінформаційні системи і технологіїˮ) 

Геоінформаційні 

системи і технології 

Українська мова та література 101 0,3 

Математика 101 0,2 

Географія або історія України 110 0,5 

Додаток до атестату - - 

Денна форма навчання (спеціальність – “Фінанси, банківська справа та 

страхування ˮ, спеціалізація – “Фінанси та військова економікаˮ) 

Фінанси та військова 

економіка 

Українська мова та література 101 0,25 

Математика 120 0,5 

Іноземна мова або географія 101 0,25 

Додаток до атестату - - 

Заочна форма навчання (спеціальність – “Фінанси, банківська справа та 

страхування ˮ, спеціалізація – “Державні фінансиˮ) 

Фінанси і кредит 

Українська мова та література 101 0,25 

Математика 110 0,5 

Іноземна мова або географія 101 0,25 

Додаток до атестату - - 

Денна форма навчання (спеціальність – “Журналістикаˮ, спеціалізація – 

“Військова журналістикаˮ) 

Військова 

журналістика та 

соціальні комунікації 

Українська мова та література 140 0,25 

Історія України 140 0,4 

Математика або іноземна мова 120 0,25 

Додаток до атестату - 0,1 

Денна форма навчання (спеціальність – “Філологіяˮ, спеціалізація – 

“Військовий перекладˮ) 

Військовий переклад 

Українська мова та література 125 0,25 

Іноземна мова (англійська 

мова) 
125 0,4 

Історія України або географія 101 0,25 

Додаток до атестату - 0,1 
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Форма навчання 

(спеціальність, 

спеціалізація) 

Освітня програма 

Перелік конкурсних 

предметів (вступних 

екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Бал 

Ваговий 

коефі-

цієнт 

Денна форма навчання (спеціальність – “Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студіїˮ, спеціалізація – “Міжнародні відносини у 

воєнній сферіˮ) 

Зарубіжна воєнна 

інформація 

Українська мова та література 140 0,2 

Іноземна мова (англійська 

мова) 
150 0,3 

Історія України або 

математика 
150 0,4 

Додаток до атестату - 0,1 

Денна форма навчання (спеціальність – “Психологіяˮ, спеціалізація – 

“Військова психологіяˮ) 

Військова психологія 

Українська мова та література 101 0,3 
Математика або історія 
України 

101 0,3 

Біологія або іноземна мова 101 0,3 

Додаток до атестату - 0,1 

Денна форма навчання (спеціальність – “Політологіяˮ, спеціалізація – 

“Воєнна політологіяˮ) 

Воєнна політологія 

Українська мова та література 101 0,25 

Історія України 110 0,4 

Математика або іноземна мова  101 0,25 

Додаток до атестату - 0,1 

Денна форма навчання (спеціальність – “Правоˮ, спеціалізація: 

“Правоохоронна діяльність у Збройних Силах Україниˮ, “Цивільно-військові 

відносиниˮ) 

Правоохоронна 

діяльність у Збройних 

Силах України 

Цивільно-військові 

відносини 

Українська мова та література 101 0,4 

Історія України 101 0,4 

Математика або іноземна мова   101 0,2 

Додаток до атестату - - 

 

 

Начальник Військового інституту 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

генерал-майор                                                                                             Ігор ТОЛОК 
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Додаток 7  
до Правил прийому до Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2020 році 
 

Таблиця відповідності 
середнього балу документа про повну загальну середню освіту, 

обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали  
 

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 

 

 

Начальник Військового інституту 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

генерал-майор                                                                                         Ігор ТОЛОК 
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Додаток 8  
до Правил прийому до Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2020 році 
 

Додаткове вступне випробування з англійської мови 

кандидатів на навчання зі спеціальності 035 Філологія для вступу за освітнім 

ступенем бакалавра для визначення рівня володіння іноземною мовою не 

нижче СМР 2 (Функціональний) відповідно до стандарту 

НАТО СТАНАГ – 6001 
  

1. Загальні положення 

Вступне випробування з Іноземної мови кандидатів на навчання зі 

спеціальності 035 Філологія проводиться на виконання наказу Міністра оборони 

України від 01.06.2009 № 267 “Про затвердження Концепції мовної підготовки 

особового складу Збройних Сил України та Плану реалізації Концепції мовної 

підготовки особового складу Збройних Сил України” з метою визначення рівня 

сформованості навичок і вмінь вступників із чотирьох базових видів 

мовленнєвої діяльності, а саме: аудіювання, говоріння, читання та письма в 

межах стандартизованого мовного рівня 2 (СМР 2). Критерії визначення СМР за 

змістом відповідають характеристикам стандартизованих мовних рівнів 

стандарту НАТО СТАНАГ – 6001.   

 

2. Характеристики стандартизованого мовного рівня 2 (СМР 2 

Функціональний) 

Аудіювання  

Рівень, достатній для розуміння розмови на повсякденну, суспільну і 

власну професійну тематику. У безпосередньому спілкуванні зміст розмови 

сприймається повністю, якщо розмова ведеться стандартною мовою в 

звичайному темпі, з невеликою кількістю повторів і перефразувань у тому 

випадку, коли співрозмовником є носієм мови, який не звик до спілкування з не 

носіями мови. Розуміння розмови конкретного змісту на різноманітні теми, такі 

як: розповідь про себе та свою сім’ю, суспільні справи, які становлять 

особистий або загальний інтерес, повсякденні робочі питання, опис осіб, місць 

або речей, а також розповіді про сучасні, минулі і майбутні події. Здатність 

розуміти основний зміст розмов, що стосуються власної професійної 

компетенції. Незважаючи на недостатнє відчуття стилю, присутня здатність 

сприймати змістові переходи та засоби структуризації, навіть, в доволі складних 

розмовах. Здатність сприймати загальний зміст на рівні розмовних блоків, 

навіть якщо розповідь містить багато фактів та подробиць. Здатність розуміти 

слова і фрази, що звучать у несприятливих умовах (наприклад, через 

гучномовець на вулиці або в ситуації підвищеної емоційної напруги), значно 

обмежена. Під час прослуховування повідомлень засобів масової інформації або 

розмови між носіями мови, коли використовується більш складна або 

спеціалізована мова, розуміння лише загального змісту. Здатність сприймати 

інформацію фактичного характеру, а не мовні нюанси у поданні фактів. 
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Говоріння 

Уміння спілкуватися в повсякденних та стандартних робочих ситуаціях, у 

яких – здатність описувати людей, місця і речі, розповідати про теперішні, 

минулі, майбутні події логічно завершеними, але простими розмовними 

блоками, стверджувати факти; порівнювати, протиставляти, надавати конкретні 

інструкції та вказівки, ставити передбачувані запитання і відповідати на такі 

запитання. Здатність обговорювати у звичайній неформальній обстановці 

конкретні теми, наприклад, робочі та сімейні справи, власне оточення, інтереси, 

подорожі, новини дня. Здатність говорити розгорнутими реченнями в 

повсякденних ситуаціях, наприклад, під час вирішення особистих питань та 

питань, що пов’язані з житлом, давати складні, детальні та довгі пояснення, 

обговорювати зміни планів щодо подорожей або інших справ. 

Здатність вести розмову з носієм мови, який не має досвіду спілкування з 

іноземцями, хоча останній при цьому вимушений пристосовуватись до деяких 

обмежень. Здатність об’єднувати декілька речень у зв’язний розмовний блок. 

Прості граматичні конструкції використовуються правильно, з дотриманням 

основних граматичних правил, хоча при цьому більш складні граматичні 

конструкції використовуються неточно або взагалі не вживаються. Лексика 

використовується точно в часто вживаних висловлюваннях, в інших випадках 

інколи незвично чи неточно. Фонетичні, граматичні та лексичні помилки інколи 

призводять до викривлення змісту. Разом з тим, незважаючи на те, що інколи 

відчувається брак розмовних навичок, у цілому розмовне вміння забезпечує 

можливість усного спілкування у відповідності із ситуацією. 

Читання 

Достатній рівень розуміння під час читання простих автентичних текстів 

на знайому тематику. Здатність читати точні та основані на фактах тексти, що 

містять описи осіб, місць, речей і подій у теперішньому, минулому і 

майбутньому часі. Прикладами таких текстів можуть бути повідомлення преси 

про звичайні, часто повторювані події, прості біографічні відомості, розповіді 

про події суспільного життя, звичайні ділові листи і прості технічні тексти, 

розраховані на широкий загал читачів. Здатність читати нескладну прозу зі 

знайомої тематики, події в якій, зазвичай, представлені у логічній послідовності. 

Здатність визначити та зрозуміти головний зміст і подробиці літературного 

тексту, розрахованого на широкий загал читачів, а також відповісти на 

запитання, що стосуються фактів, які подаються в тексті. Нездатність розуміти 

безпосередньо з тексту те, про що написано в непрямій формі, або розуміти 

нюанси мови, якою описані факти. Здатність легко розуміти прозу, написану 

типовими граматичними конструкціями. Відносно невеликий лексичний запас 

компенсується здатністю використовувати інформацію з контексту та загальні 

знання для розуміння текстів. Здатність узагальнювати та співвідносити 

інформацію, знаходити потрібну інформацію в доволі складних текстах на 

власну професійну тематику, щоправда, не завжди з високою ефективністю. 

Письмо 

Здатність надавати в письмовій формі інформацію про особисті та 

повсякденні робочі справи, складати відповідні документи (службові записки, 

короткі доповіді) та писати приватні листи на повсякденні теми. 
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Уміння описувати людей, місця, речі, сучасні, минулі і майбутні події 

завершеними, але простими текстовими блоками. Здатність формулювати 

аргументовані твердження, давати письмові вказівки. Уміння поєднувати 

речення у зв’язну розповідь. При цьому твердження можуть бути належним 

чином не упорядковані або не узгоджені. Зв’язок між твердженнями і тематичні 

переходи можуть бути нечіткими. Письмо є зрозумілим для носія мови, який не 

звик до читання текстів, написаних іноземцями. 

Упевнене вживання простих, часто вживаних граматичних конструкцій, 

проте, неточне вживання більш складних конструкцій або їх уникання. 

Використання часто вживаної лексики, інколи з неточністями. Граматичні, 

лексичні, орфографічні помилки та неправильна пунктуація інколи змінюють 

зміст або заважають розумінню того, що написано. Рівень письмового вміння в 

цілому забезпечує здатність писати у відповідності із ситуацією, незважаючи на 

інколи відчутний брак письмових навичок.  
 

3. Порядок проведення вступного випробування з іноземної мови 

Комплекти тестів з іноземної мови розробляються випусковою кафедрою 

зі спеціальності 035 Філологія – науково-педагогічними працівниками кафедри 

військового перекладу та спеціальної мовної підготовки. Один комплект тесту 

розрахований на проведення тестування до 20 вступників включно і 

використовується тільки один раз. Комплекти тестів запечатані у конверті та 

скріплені гербовою печаткою. 

Комплект тесту для проведення вступного випробування з іноземної мови 

включає: 

тестові буклети для проведення субтестів із читання, аудіювання, письма; 

групи запитань для проведення субтесту з говоріння;  

бланки для відповідей із читання й аудіювання; картки оцінювання 

відповідей із письма й говоріння; ключі відповідей із читання й аудіювання, які 

використовуються під час перевірки відповідей; 

аудіодиск. 

Одна група запитань для проведення субтесту з говоріння 

використовується не більше ніж для п’яти вступників. 

Зміст матеріалів тесту має суворо конфіденційний характер. 

Напередодні проведення вступного випробування для вступників 

проводиться консультація з метою їхнього ознайомлення з форматом тесту, 

особливостями виконання тестових завдань і критеріями оцінювання 

відповідей. 

Вступне випробування проводиться в письмовій та усній формі. Субтести 

із читання, аудіювання, письма в письмовій формі, а субтест з говоріння в усній 

формі. 

Аудиторії, які виділяються для проведення вступного випробування з 

іноземної мови мають бути добре освітленими, мати належну акустику й 

технічну можливість використання необхідної аудіоапаратури. В одній 

аудиторії можуть проходити тестування з читання, аудіювання й письма до 20 

вступників включно. 

За видами мовленнєвої діяльності вступне випробування проводиться в 

такій послідовності: читання, аудіювання, письмо, говоріння. 
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Розміщення абітурієнтів в аудиторіях де проводиться вступне 

випробування має виключати можливість їх спільної роботи над виконанням 

тестових завдань. 

Загальний інструктаж, який надається перед початком вступного 

випробування має включати інформацію про мету, порядок і правила 

проведення, вимоги щодо дисципліни й порядку. Вступники попереджаються, 

що в разі невиконання цих вимог їхня участь у вступному випробуванні буде 

призупинена. 

Інструктаж вступників проводиться на початку кожного субтесту 

українською мовою й містить повідомлення про правила дисципліни та 

порядку, тривалість субтесту, його короткий опис, особливості виконання типів 

завдань, які включені до субтесту, і спосіб заповнення бланку для відповідей. 

Під час субтесту з аудіювання прослуховування записів проводиться з 

використанням аудіоапаратури через гучномовці або навушники. Пробне 

прослуховування з метою перевірки якості та гучності звуку здійснюється під 

час інструктажу. 

Під час проведення субтесту з аудіювання звуковий матеріал 

прослуховується лише один раз. Повторне прослуховування можливе лише при 

виникненні технічних проблем з апаратурою. 

Під час проведення вступного випробування вступникам забороняється: 

ігнорувати вимоги голови й членів підкомісії; 

мати при собі предмети, які можуть заважати процесу проведення 

тестування (мобільні телефони, наручні годинники зі звуковими сигналами 

тощо); 

спілкуватися між собою; 

списувати; користуватися словниками; 

користуватися будь-якими іншими матеріалами, крім тих, які були роздані 

членами підкомісії; 

самовільно залишати приміщення під час тестування. 

У разі невиконання цих вимог вступник усувається від подальшого 

складання вступного випробування. 

Вступники у процесі проведення субтестів із читання, аудіювання та 

письма записують відповіді у бланках для відповідей синьою або чорною 

ручкою. Відповіді, які в остаточній формі записані олівцем, не зараховуються. 

Вступники повинні писати розбірливо, а виправлення робити зрозуміло. 

Під час субтесту з читання й аудіювання вступник завіряє кожне виправлення у 

бланку відповідей власним підписом. 

У процесі проведення вступного випробування з іноземної мови 

забороняється перевищувати час, який визначено на проведення кожного 

субтесту. Перед початком кожного субтесту на дошці записується час його 

початку й розрахунковий час завершення. Точно у визначений час вступники 

припиняють роботу. Члени підкомісії збирають буклети з тестовими завданнями 

й бланки для відповідей, перевіряють відповідність їхньої кількості до кількості 

вступників і передають їх голові підкомісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування з іноземної мови. 

Тестування з говоріння проводиться у формі інтерв’ю з одним з 

вступником іноземною мовою. Інтерв’ю проводить один із членів підкомісії. 
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Голова й інші члени підкомісії оцінюють відповідь, використовуючи картку 

оцінювання відповіді з говоріння. Час на підготовку для інтерв’ю вступнику не 

надається. Перевірку відповідей вступника із письма здійснюють послідовно 

два члени підкомісії. 

У процесі перевірки відповідей із читання й аудіювання члени підкомісії 

звіряють відповіді, які вступник записав у бланку для відповідей із ключами 

відповідей до тестових завдань.  Оцінювання відповідей вступників із говоріння 

та письма проводиться з використанням карток оцінювання. 

Якщо результати послідовного оцінювання двома членами підкомісії 

відповіді вступника з аудіювання, читання й письма не збігаються, роботу 

додатково перевіряє ще один член підкомісії. 

Мовний тест є однорівневим, відповідає вимогам стандартизованого 

мовного рівня 2 (СМР 2) і має таку структуру: 

субтест із читання; 

субтест із аудіювання; 

субтест із письма; 

субтест із говоріння. 
 

Субтест із читання 

Мета субтесту з читання: 

визначення ступеня розвиненості навичок і вмінь вступників із цього виду 

мовленнєвої діяльності. 

Тривалість тесту: 60 хвилин. 

Кількість частин: 3. Кожна частина різниться за типом завдань. Загальна 

кількість завдань: 25. 

Тексти можуть бути як оригінальні, так і адаптовані. 

Джерела текстів: 

газети; 

журнали; 

інтернет; 

кореспонденція; 

брошури; 

довідкова література. 

Максимальна кількість балів: 25. 

Перша частина субтесту з читання містить завдання на знаходження 

відповідностей між текстами і заголовками. 

Мета завдання – перевірка навичок і вмінь з ознайомлювального читання, 

яке використовується для загального розуміння прочитаного тексту. Для 

виконання цього типу завдання необхідно прочитати тексти, зрозуміти їхню 

основну ідею та підібрати відповідні заголовки. 

Структура І частини субтесту: 5 текстів і 10 заголовків. 

Характеристика текстів: 

тексти можуть стосуватися не більше двох різних тем; 

при підборі заголовків до текстів використовується кожен текст і 

заголовок тільки один раз, тобто один заголовок не може бути підібраний 

більше, ніж до одного тексту; 
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заголовки розміщуються в довільному порядку, п’ять із них підходять за 

змістом до текстів, а інші п’ять не підходять до жодного тексту; 

до кожного тексту пропонується два заголовки, один з яких невірний.  

Друга частина субтесту з читання містить завдання множинного вибору. 

Мета завдання – перевірка навичок і вмінь з вивчаючого читання, яке 

використовується для детального розуміння прочитаного тексту. Для виконання 

цього типу завдання необхідно прочитати короткий текст і закінчити 

(доповнити) твердження або дати відповідь на запитання, яке надається після 

тексту, шляхом вибору одного варіанта з чотирьох наданих. 

Структура ІІ частини: 

короткий текст, одне завдання. 

Кількість завдань: 10. 

Третя частина субтесту з читання містить завдання на знаходження 

відповідностей між ситуаціями й текстами. 

Мета завдання – перевірка навичок і вмінь із пошукового читання, яке 

використовується для детального розуміння прочитаного тексту. Для виконання 

цього типу завдання необхідно ознайомитися з ситуаціями, прочитати тексти, 

знайти в них необхідну інформацію та підібрати тексти до ситуацій. 

Структура III частини субтесту: 10 ситуацій і 8 текстів. Для нумерації 

ситуацій використовуються арабські цифри, для нумерації текстів – букви 

алфавіту тієї мови, знання якої перевіряється. 

Кількість завдань: 10.  
 

Субтест з аудіювання 

Мета субтесту з аудіювання: визначення ступеня розвиненості навичок і 

вмінь вступників із цього виду мовленнєвої діяльності. 

Тривалість тесту: приблизно 30 хвилин. 

Джерела текстів: 

засоби масової інформації; 

художні фільми; 

науково-популярні фільми; 

інтернет. 

Тип завдання: множинний вибір. Для виконання цього типу завдань 

необхідно закінчити (доповнити) твердження або дати відповідь на запитання 

шляхом вибору одного варіанта з наданих чотирьох. 

Мета завдання: перевірка загального або детального розуміння тексту. 

Темп мовлення: природній для носіїв мови, які звикли спілкуватися з 

неносіями мови. 

Тривалість звучання одного тексту: 45–55 секунд. 

Тривалість паузи між двома текстами: 20 секунд. 

Кожний текст дозволяється прослуховувати один раз.  
 

Субтест із письма 

Мета субтесту із письма: визначення ступеня розвиненості навичок і вмінь 

вступників з цього виду мовленнєвої діяльності. 

Тривалість тесту: 30 хвилин. 

Завдання: написати неофіційний лист на загальносуспільну тему. 
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Обсяг роботи: 150-200 слів. Речення, дослівно переписані з тексту 

завдання, не оцінюються.  
 

Субтест із говоріння  

Мета субтесту з говоріння: визначення ступеня розвиненості навичок і 

вмінь вступників із цього виду мовленнєвої діяльності. 

Форма проведення: один абітурієнт, два-три екзаменатори. Один 

екзаменатор ставить запитання, інший – оцінює. 

Максимальний час тестування одного вступника – 15-20 хвилин. 

Завдання: група запитань. 

Кожна група складається з п’яти запитань. 

Метою кожного запитання є перевірка навичок і вмінь висловлюватись на 

певну тему, використовуючи відповідні граматичні структури. А саме: 

запитання № 1 – теперішні події загальносуспільної тематики або 

викладання надання фактів; 

запитання № 2 – минулі події загальносуспільної тематики; запитання № 3 

– майбутні події загальносуспільної тематики; 

запитання № 4 – сучасні політичні (військово-політичні) події у світі або 

країні; 

запитання № 5 – опис людей, місць або речей, які зображені на малюнках 

(фотографіях). 

Тестування складається з: 

початку тесту – до 1 хв.; 

основної частини тесту – до 14-18 хв.; 

закінчення тесту – до 1 хв. 

Повторювати запитання дозволяється двічі, якщо воно залишається 

незрозумілим, член підкомісії ЕК переходить до наступного. Перефразовувати 

запитання та робити пояснення не дозволяється.  
 

4. Оцінювання результатів вступників  

Загальна методика визначення результатів складання вступного 

випробування з іноземної мови: 

Субтест із читання 

Оцінка правильної відповіді: 1 бал. 

Максимальна кількість балів: 25. 

Максимальна кількість балів за І частину: 5. 

Максимальна кількість балів за ІІ частину: 10. 

Максимальна кількість балів за ІІІ частину: 10. 

Субтест з аудіювання Оцінка правильної відповіді: 1 бал. 

Максимальна кількість балів: 25. 

Субтест із письма 

Загальна кількість балів відповіді з письма визначається шляхом 

обчислення середнього арифметичного від балів, які отримано за кожний 

критерій з округленням його до цілого числа за загальними математичними 

правилами.  
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Відповідь із письма оцінюється за наступними трьома критеріями: 

Критерій І: Змістовність і повнота відповіді, обсяг словникового запасу  
Бали Ступінь відповідності до критерію 

5 
Обсяг словникового запасу є достатнім для розкриття всіх чотирьох 

пунктів відповідно до завдання 

4 
Обсяг словникового запасу є достатнім для розкриття трьох пунктів 

відповідно до завдання 

3 
Обсяг словникового запасу є достатнім для розкриття двох пунктів 

відповідно до завдання 

2 
Обсяг словникового запасу є недостатнім, або достатнім лише для 

розкриття одного пункту відповідно до завдання 
 

Критерій ІІ: Граматична правильність оцінюється: правильність побудови 

речень; вживання правильних форм частин мови; орфографія.  
Бали Ступінь відповідності до критерію 

5 Робота не містить помилок або містить поодинокі незначні помилки 

4 

Робота містить поодинокі грубі помилки, які не заважають 

безпосередньому розумінню, і невелику кількість незначних помилок 

(наприклад, неправильне вживання артиклів, прийменників, числа 

іменників та ін.) 

3 

Робота містить часті грубі помилки, які можуть заважати 

безпосередньому розумінню. Але загальний зміст письмової 

відповіді зрозумілий 

2 
Робота містить велику кількість грубих помилок, які перешкоджають 

розумінню написаного 
 

Критерій ІІI: Стиль, організація і зв’язність оцінюється: відповідність 

обраного стилю до завдання;  логічна послідовність і цілісність роботи;  

структурне оформлення роботи (напр. дата, звернення, форми привітання й 

прощання).  
Бали Ступінь відповідності до критерію 

5 Повністю відповідає критерію 

4 Загалом відповідає критерію 

3 Частково відповідає критерію 

2 Не відповідає критерію 
 

Субтест з говоріння 

Загальна кількість балів відповіді з говоріння визначається шляхом 

обчислення середнього арифметичного від балів, які отримано за кожний 

критерій з округленням його до цілого числа за загальними математичними 

правилами.  

Відповідь із говоріння оцінюється за наступними трьома критеріями: 

Критерій І: Змістовність і повнота відповіді, обсяг словникового запасу 
Бали Ступінь відповідності до критерію 

5 
Обсяг словникового запасу є достатнім для надання повної 

змістовної відповіді на запитання 

4 
Обсяг словникового запасу є достатнім для надання майже повної, 

але змістовної відповіді на запитання 
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3 
Обсяг словникового запасу є достатнім для надання частково повної, 

але змістовної відповіді на запитання 

2 
Обсяг словникового запасу є недостатнім для надання елементарної 

відповіді на запитання 
 

Критерій ІІ: Граматична правильність оцінюється: 

правильність побудови речень; 

вживання правильних форм частин мови; 

орфографія. 
Бали Ступінь відповідності до критерію 

5 
Відповідь не містить помилок або містить поодинокі незначні 

помилки 

4 
Відповідь містить поодинокі грубі помилки, які не заважають 

безпосередньому розумінню, і невелику кількість незначних помилок 

3 

Відповідь містить незначну кількість грубих помилок, які можуть 

заважати безпосередньому розумінню. Але загальний зміст відповіді 

добре зрозумілий 

2 Помилки перешкоджають розумінню мовлення 
 

Критерій ІІI: Плавність мовлення й вимова  
Бали Ступінь відповідності до критерію 

5 
Плавність мовлення природна, можливі поодинокі вагання. Вимова 

не перешкоджає розумінню 

4 

Плавність мовлення природна, але характеризується певними 

ваганнями. Вимова може спричинити деякі труднощі для 

безпосереднього розуміння 

3 

Плавність мовлення природна, але характеризується частими 

ваганнями. Вимова може спричинити значні труднощі для 

безпосереднього розуміння, але значення вислову загалом зрозуміле 

2 
Плавність мовлення неприродна і характеризується дуже частими 

ваганнями. Вимова не зрозуміла 
 

Максимальна кількість балів за вступне випробування з іноземної мови 

складає 100 балів. Підсумкова кількість балів визначається з суми балів, 

набраних вступником за кожний із субтестів. Результати складання вступного 

випробування з іноземної мови визначаються відповідно до таблиці:  

100-бальна шкала Оцінка за національною шкалою 

60 – 100 пройшов 

1 – 59 не пройшов 
 

Вступники, які не пройшли додаткове вступне випробування з 

англійської мови до участі в конкурсному відборі на спеціальність “Філологія” 

не допускаються. 
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