


 

 

 Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 

№591 (зареєстрованого у Міністерстві юстиції 07.05.2020 за №415/34698) «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 

№1285» («Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої 

освіти України в 2020 році», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 02.12.2019 

за №1192/34163), внести зміни до Додатку до Правил прийому до Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році (для 

Військового інституту), а саме: 

 

1. Пункти 1, 2 параграфу 2 розділу 1 викласти у такій редакції: 

 

1. Порядок роботи відбіркової комісії Військового інституту:  

з понеділка по п’ятницю – з 900 до 1700, в суботу – з 900 до 1500; 

09 серпня – з 900 до 1500; 

16 серпня – з 900 до 1500; 

18 серпня – з 900 до 1800; 

19 серпня – з 900 до 1800; 

20 серпня – 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 

31 липня 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 

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 

01 січня – 01 липня 

2020 року 



Етапи вступної кампанії 

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 31 липня 2020 року  
 

Термін прийому документів кандидатів на навчання 

від військових комісаріатів 

до 31 липня 2020 року 

Початок прийому заяв, особових справ та 

документів відбірковою комісією Військового 

інституту на денну та заочну форми навчання 
 

01 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв, особових справ та 

документів відбірковою комісією Військового 

інституту на денну та заочну форми навчання 

до 1800 

08 серпня 2020 року 

Вступні випробування (психологічне обстеження, 

оцінка рівня фізичної підготовленості, медичний 

огляд) 

09 – 18 серпня  

2020 року 

Проведення співбесід, конкурсу сертифікатів, 

вступних екзаменів (іспитів) 

12 – 17 серпня  

2020 року 

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників до 1800 

18 серпня 2020 року 

Терміни виконання вступниками вимог до 

зарахування, вибору місця навчання, а також прийом 

оригіналів атестатів та сертифікатів 

до 1800 

19 серпня 2020 року 

Термін видання наказу на зарахування вступників до 

Військового інституту на денну та заочну форми 

навчання 

 

до 1800 

20 серпня 2020 року 

Виключення заяв зарахованих до Військового 

інституту на місця державного замовлення вступників 

з конкурсів на інші місця державного замовлення в 

інших  закладах вищої освіти через державне 

підприємство “Інфоресурс” 

20 серпня 2020 року 

 

2. Пункти 1, 2 параграфу 2 розділу 2 викласти у такій редакції: 
 

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 

відбірковою комісією Військового інституту 
16 липня 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 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 

із зазначенням рекомендованих до зарахування  

не пізніше 1200 

28 липня 2020 року 

Термін видання наказу на зарахування вступників до 

Військового інституту для здобуття ступеня магістра 

не пізніше 

29 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 
16 липня 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 

28 липня 2020 року 

Термін видання наказу на зарахування вступників до 

Військового інституту для здобуття ступеня магістра 

не пізніше 

29 липня 2020 року 
 

 

Начальник Військового інституту 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

генерал-майор                                                                        Ігор ТОЛОК 


