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I. Загальні положення
1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти в Державній
науковій установі «Київський академічний університет» (далі – КАУ) є наказ
Міністерства освіти і науки України №3073-л від 21.12.2018 «Про
ліцензування освітньої діяльності» та затверджені Вченою радою КАУ
Правила прийому до КАУ (далі – Правила прийому).
2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією КАУ (далі –
Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2020 році (далі – Умови прийому),
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019
року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019
року за № 1192/34163.
3. Київський академічний університет оголошує прийом на підготовку
фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, за
спеціальностями відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України,
акта узгодження переліку спеціальностей в межах ліцензованого обсягу та
Правил прийому.
4. Прийом до Київського академічного університету здійснюється на
конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.
5. Організацію прийому вступників до КАУ здійснює приймальна комісія,
склад якої затверджується наказом директора КАУ, який є її головою.
Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію КАУ,
затвердженим Вченою радою КАУ у відповідності до Положення про
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом
МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.
Директор КАУ забезпечує дотримання законодавства України, у тому
числі Умов та Правил прийому до КАУ, а також відкритість та прозорість
роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу директором КАУ та/або виконання
процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до КАУ, вирішуються приймальною
комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на
офіційному веб-сайті КАУ в день прийняття або не пізніше наступного дня
після прийняття відповідного рішення.
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6. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
 адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику
рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного або
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на
підставі його конкурсного бала;
 відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для якої
кількість місць для навчання за державним замовленням визначається
під час адресного розміщення бюджетних місць у межах між
кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного
замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати
кваліфікаційний мінімум державного замовлення;
 вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до
здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього
незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного
предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового
випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного
випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;
 вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає
оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета,
результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або
вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших
вступних випробувань;
 вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному
відборі на певну конкурсну пропозицію до закладу вищої освіти;
 єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) –
автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація,
оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році
програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подання
(реєстрації) та розгляду заяв вступників про допуск до участі в
конкурсному відборі до закладів вищої освіти, формування рейтингових
списків вступників, списків вступників, рекомендованих до зарахування
до закладів вищої освіти, адресного розміщення бюджетних місць для
прийому вступників на здобуття вищої освіти та наказів про зарахування
на навчання до закладів вищої освіти у порядку та строки, передбачені
цими Умовами;
 єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування з
права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка
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передбачає використання організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної
(англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для
вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка
передбачає використання організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
кваліфікаційний мінімум державного замовлення - мінімальна кількість
вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну
пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для
відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які входять до
Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти
(відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти,
структурного підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в
іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої
освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень
вищої освіти, спеціальність (спеціалізацію, освітню програму тощо в
межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання на
основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньокваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані (закриті) та
небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції
входять в широку конкурсну пропозицію;
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка
обраховується за результатами вступних випробувань та іншими
показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Правил прийому;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні
пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання)
пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на
конкурсній основі);
конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень
навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні
конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;
небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не
надаються місця для навчання за кошти державного або регіонального
бюджету (за державним або регіональним замовленням);
пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість
(де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному
розміщенні бюджетних місць; заклад вищої освіти в Правилах прийому
може передбачати встановлення локальних пріоритетностей для вступу
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на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньокваліфікаційного рівня;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю
зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується
відповідно до цих Правил прийому;
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання
підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з
конкурсного предмета (предметів)) і мотивованості вступника, за
результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання
вступнику рекомендації до зарахування;
технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою
приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час
внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що
підтверджується актом про допущену технічну помилку;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на
основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти або
освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку
здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти
на основі здобутих раніше компетентностей;
фіксована (закрита) конкурсна пропозиція (фіксований або закритий
конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю
місць для навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за
державним або регіональним замовленням);
широка конкурсна пропозиція - сукупність відкритих конкурсних
пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами
вищої освіти сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць для
прийому вступників на місця навчання за кошти державного бюджету
(за державним замовленням) на певну галузь, спеціальність
(спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна
пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної
пропозиції.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про
вищу освіту".

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
1. Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь
бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
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2. Вступники приймаються на навчання на перший курс магістратури
Київського академічного університету.
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями)
відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Прийом вступників на навчання проводиться на наступні конкурсні
пропозиції, які сформовані КАУ (додаток 1 до Правил прийому у 2020 році).
4. Особливості прийому на навчання до Київського академічного університету
осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з
неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 560.
5. Особливості прийому до Київського академічного університету осіб, місцем
проживання яких є територія проведення операції Об’єднаних сил (на період
її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року,
визначаються наказом № 697.
III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
 за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої
освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів
у державних та комунальних закладах вищої освіти (регіональне
замовлення);
 за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в
Київському академічному університеті на конкурсній основі відповідно до
стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин
здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за
кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним
замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу.
3. Особа може вступити до Київського академічного університету для здобуття
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових
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вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до
диплома.
4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним
ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного
здобуття вищої освіти в Київському академічному університеті за тим самим
ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого
бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за
другою спеціальністю в Київському академічному університеті:
 якщо за станом здоров'я вони втратили можливість виконувати службові
чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що
підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії та в
інших випадках, передбачених законом;
 якщо вони мають направлення на навчання, видане державним
(регіональним) замовником відповідно до законодавства.
6. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на
навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на
підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною
особою, а саме:
 пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти –
студентам, які відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб" зареєстровані у встановленому
законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також
особам з їх числа до закінчення ними відповідно державного або
комунального професійно-технічного або закладу вищої освіти, але не
довше ніж до досягнення 23 років;
 пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студентам
закладів вищої освіти незалежно від форми власності, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України, до досягнення ними 35
років;
6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах,
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мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного
бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів
України.
7. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання
одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах
вищої освіти.
Не допускається одночасне навчання за двома чи більше
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами
підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти
державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій
(предметних спеціальностей) в одній освітній програмі.
IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для
кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий
та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого
обсягу.
Ліцензований обсяг під час зарахування для здобуття вищої освіти для
кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік,
який триває з 01 січня по 31 грудня.
2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного
бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти, за якими
воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки
України, інші державні замовники визначають з окремих спеціальностей
переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюються
формування та розміщення державного замовлення, відповідно до Переліку
наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності
та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування
та розміщення державного замовлення. Прийом на навчання за кошти
державного та місцевого бюджету (за державним та регіональним
замовленням) можуть здійснювати заклади вищої освіти, які здобули ліцензію
за відповідним ступенем та спеціальністю не пізніше 31 грудня 2019 року, за
кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 31 травня 2020 року.
Прийом на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за
державним та регіональним замовленням) для здобуття ступенів магістра та
доктора філософії у відокремлених структурних підрозділах закладів вищої
освіти та структурних підрозділах закладів вищої освіти, які знаходяться в
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іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти, не
проводиться.
Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на
спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації) та форми здобуття
освіти, за якими воно надано регіональним замовником для кожного закладу
вищої освіти та форми здобуття освіти.
3. Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої
освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України здійснюється з
використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного
замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у
сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за №
625/32077.
В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним та
регіональним замовленням між закладами вищої освіти здійснюють державні
(регіональні)
замовниками
за
спеціальностями
(предметними
спеціальностями, спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його
розподіл між фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями заклади
вищої освіти здійснюють самостійно.
4. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані
(закриті) та відкриті конкурсні пропозиції визначається Київським
академічним університетом у межах різниці між ліцензованим обсягом та
загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального
замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично
отриманого державного (регіонального) замовлення, включаючи перерозподіл
між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної
пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням
першого списку рекомендованих за цією пропозицією.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається
КАУ у межах ліцензованого обсягу.
5. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих (закритих) конкурсних
пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний
мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяг
прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані
(закриті) конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні
пропозиції оприлюднюються на офіційному веб-сайті КАУ та визначаються в
Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного
(регіонального) замовника).
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V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Порядок роботи приймальної комісії:
 з понеділка до п'ятниці – з 9:00 до 17:00;
 субота та неділя – вихідний день;
Приймальна комісія працює за адресою:
03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського 36, кімната 1401 (14 поверх).
тел.: 044 4229564.
2. Вступні випробування проводяться за розкладом, що затверджується та
оприлюднюється приймальною комісією Київського академічного
університету до початку прийому документів.
3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, прийом заяв і
документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі
строки (зі змінами відповідно до наказу МОН, що підписано 4 травня 2020р та
який пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції України):
Етапи вступної кампанії:
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження необхідних документів
Реєстрація вступників для складання єдиного
вступного іспиту з іноземної мови (реєстрація
онлайн)
Основна сесія єдиного вступного іспиту
(додаткова сесія проводиться в строки,
встановлені Українським центром оцінювання
якості освіти)
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають
на основі ЄВІ
Фахові вступні випробування, а також додаткові
фахові вступні випробування для вступників, які
вступають на основі ступеня вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за
іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже
склали єдиний вступний іспит
Надання рекомендацій для зарахування за
державним замовленням
Виконання вимог Правил прийому для
зарахування

з 01 серпня 2020 року
з 12 травня до 18:00
05 червня 2020 року
01 липня 2020 року

з 5 серпня до 22 серпня
2020 року
з 05 серпня по 26
серпня 2020 року

не пізніше 01 вересня
2020 року
до 18:00 06 вересня
2020 року
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Наказ про зарахування за державним замовленням до 12:00 11 вересня
2020 року
Дозарахування за кошти фізичних та/або до 15 вересня 2020
юридичних осіб
року
4. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного
фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення
здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних
випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на
другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за
№446/33417.
VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному
відборі до закладів вищої освіти
1. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої
освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:
а) тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
б) тільки у паперовій формі:
 для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з
конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для
іноземців відповідно до цих Правил прийому;
 для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за
бюджетні кошти відповідно до цих Правил прийому;
 для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих
Правил;
 за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище,
ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у
відповідному документі про здобуття ступеня (освітньоквліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
 у разі подання іноземного документа про освіту;
 у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які
постійно проживають в Україні;
 у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньокваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається
вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
 у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних
кабінетів;
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 у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати
заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою
приймальної комісії закладу вищої освіти.
Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та
регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в
конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією
КАУ у порядку, визначеному законодавством.
3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії
закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє
уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням
спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та
форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні
пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:
 "Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального
замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною
пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за
державним або регіональним замовленням)";
 "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в
межах вступної кампанії на місця державного або регіонального
замовлення".
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники
претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах
вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.
Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, що
претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною чи
заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність;
при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти
вступники подають окремі заяви.
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5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє
оригінали:
 документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний
статус»;
 військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);
 документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і
додаток до нього;
 документів, які підтверджують право вступника на зарахування за
співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, на
участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня
магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з
іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України
або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які
проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням
особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.
У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка
державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без
подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.
6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних
(крім випадків, передбачених законодавством);
 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і
копію додатка до нього;
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
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6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов
для зарахування за співбесідою вступник подає особисто під час подання
документів у паперовій формі у визначені цими Умовами або відповідно до
них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для
отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою унеможливлюють
їх реалізацію.
7. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія
Київського академічного університету. Копії документа, що посвідчує особу,
військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
8. Приймальна комісія Київського академічного університету здійснює
перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за
співбесідою.
Приймальна комісія КАУ здійснює перевірку середнього бала
документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі
відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про
середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником
заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього
бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
9. Приймальна комісія КАУ розглядає заяви та документи вступників і
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на
навчання до КАУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в
Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше
наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення
поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті КАУ на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і
сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму
підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для
участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за
співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2, квотою-3, квотою-4
фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом
під час подання заяви у паперовій формі.
У разі подання документів на неакредитовані освітні програми
(спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7
Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні
щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його
особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
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Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв
скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву,
зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права
подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.
Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом
вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення
прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови
допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО,
що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано
і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт
такого подання анулюється в ЄДЕБО.
Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована
Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення
Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних
заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних
даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого
подання анулюється в ЄДЕБО.
Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного
зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування,
після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
11. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015
року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про
освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року
за № 614/27059.

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за
результатами вступних випробувань:
 для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у
формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних
випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их)
вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки)), складених в рік вступу;
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2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до цих Правил прийому.
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для
здобуття ступеня магістра, зараховуються:
 результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з
іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 результати фахового вступного випробування;
4. Особа може вступити до КАУ для здобуття ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови
успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням
середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.
5. Конкурсний бал обчислюється за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де:
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до
200 балів),
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200
балів),
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (максимум 20 балів).
Зокрема:
П3 = 0.01 * СБ + ДБ,
де:
СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ та визначений
(або переведений) за шкалою від 0 до 100 балів. У випадку використання 12бальної шкали, переведення відбувається відповідно до Додатку 5 до Умов
прийому з урахуванням множення на коефіцієнт 0.1.
ДБ – сума додаткових балів за наукові досягнення (не перевищує 19 балів).
Додаткові бали розраховуються відповідно до Додатку 2 цих Правил прийому.

17

Мінімальне значення кількості балів із вступного випробування (П2), з
якими вступник допускається до участі у конкурсі становить 160 балів.
6. До конкурсного відбору осіб, які вступають до КАУ для здобуття ступеня
магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю, допускаються особи які
мають середній бал диплому не менше ніж 60 балів (за 100 бальною шкалою)
та успішно склали додаткове вступне випробування.
7. У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал
вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись
принцип рівності прав вступників.
8. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не
допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
9. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених КАУ, розглядає
апеляційна комісія КАУ, склад та порядок роботи якої затверджуються
наказом директора КАУ.
10. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних
показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.
11. Рішенням приймальної комісії КАУ результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть
бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну
пропозицію в КАУ.
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VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
1. Рейтинговий список вступників Київського академічного університету
формується зі вступників, які мають право на зарахування на загальних
умовах.
2. Рейтинговий список вступників впорядковується:
 за конкурсним балом – від більшого до меншого;
 за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;
 за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній
(освітньо- кваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого.
Якщо встановлені правила не дозволяють визначити послідовність
вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне
рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та
вносить його до Єдиної бази.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма
здобуття освіти;
 прізвище, ім'я, по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника;
 пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних
пропозицій, що використовують пріоритетність);
 ознака підстав для зарахування за результатами вступного іспиту з
іноземної мови у КАУ під час вступу для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями галузі знань 12 «Інформаційні технології;
 середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень).
4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та
оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті КАУ. КАУ замість
оприлюднення на офіційному веб-сайті поточних рейтингових списків
вступників може надавати посилання на своєму офіційному веб-сайті на
відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює
інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.
5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного
або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за
кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією КАУ
за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих
вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог
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щодо формування списків, затверджуються рішенням приймальної комісії і
оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах
приймальних комісій та веб-сайті КАУ відповідно до строків, визначених у
розділі V цих Правил.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього
розділу.
7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після
виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу IX цих Правил з
урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії
КАУ, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування
розміщується на вебсайті закладу вищої освіти у встановлені цими умовами
строки.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до
Правил прийому.

ІX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального
замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V
цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного
та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених
цими Правилами прийому, до приймальної комісії КАУ. Подані оригінали
документів зберігаються в КАУ протягом усього періоду навчання. Вступник,
у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування,
змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто пред'являє
приймальній комісії КАУ свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного
стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що
посвідчує особу, відомості про які вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали
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заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву,
роздруковану приймальною комісією.
2. Відповідно до наказу МОН, що підписаний 4 травня 2020 року та пройшов
реєстрацію у Міністерстві юстиції, для вступників цього року передбачено
можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв’язку з цим до 5 днів
збільшено інтервал між останнім днем подачі документів та виданням самого
наказу про зарахування). Вступники мають також можливість надіслати
сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них
кваліфікований електронний підпис, а самі документи донести після початку
навчання.
3. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального
замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил, не
виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального
замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення)
на навчання за державним та регіональним замовленням.
Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або
регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих
Правил, виконали вимоги для зарахування на місця державного або
регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.
4. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

X. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не
виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення,
передбачених у пункті 1 розділу ІX цих Правил.
2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до
пункту 1 розділу ІX цих Правил.
Договір про надання освітніх послуг між КАУ та фізичною (юридичною)
особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо
договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про
зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата
навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
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3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за
кошти фізичних та/або юридичних осіб співпадає із порядком коригування
списку рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.
4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття
освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,
додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за
місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових
пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття
освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених
документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента
протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів
документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони
зберігаються.

XI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок
цільового пільгового державного кредиту
1. Накази про зарахування на навчання видаються директором КАУ на підставі
рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками
до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді
приймальної комісії та веб-сайті КАУ у вигляді списку зарахованих у строки,
встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до нього.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку
вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІІІ цих Правил.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ
про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до КАУ за
власним бажанням, відраховані з КАУ за власним бажанням, у зв'язку з чим
таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня
після подання заяви про відрахування.
3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10
календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в
частині, що стосується цієї особи.
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4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу,
місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які
брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому
конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які
подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у
конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця
дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу вищої
освіти за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за
згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому
накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до
18:00 19 вересня.

XIІ. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти
іноземців та осіб без громадянства
1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без
громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту",
"Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних
українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року
№ 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей
України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративнотериторіальними одиницями Республіки Молдова", постановою Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для
навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і
науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації
набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №
2004/24536.
2. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і
статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу
до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на
здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими
Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням
закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним
замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з
предметів, передбачених Правилами прийому.
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3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за
правилами, передбаченими цими Умовами для громадян України, можуть
брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах
встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального
конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала
вступника, визначеного відповідно до пункту восьмого розділу VII цих Умов,
до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного
(регіонального) замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну
пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується
аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною
пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості - іншого
закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).

XІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення
прийому до закладів вищої освіти
1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного
засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок
акредитації журналістів у приймальній комісії.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки
України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних
комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти
і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх
спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для
присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм
можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам
приймальної комісії.
3. КАУ зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією
на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію
відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила
прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним
замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою
програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість
місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті КАУ
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не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи
отримання відповідних відомостей.
4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня,
що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три
години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного
засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті КАУ.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних
відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за
квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських
олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про
проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для
скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що
фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за
спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми
програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх
рекомендації до зарахування та зарахування до КАУ здійснюється
інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази через розділ
«Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також
інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками
(розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).
7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується
Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду
прийому заяв та документів.
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Додаток 1.
Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується
прийом на навчання, ліцензований обсяг та нормативні терміни
навчання за освітнім ступенем магістра
Галузь знань

Спеціальність

10
Природничі
науки

104
Фізика та
астрономія
105
Прикладна
фізика та
наноматеріали
122
Комп’ютерні
науки

12
Інформаційні
технології

Спеціалізація
(Освітня
програма)
Фізика та
астрономія

Ліцензований Термін
обсяг
навчання
12

1 рік 10
місяців

Прикладна
фізика і
наноматеріали

17

1 рік 10
місяців

Комп’ютерні
науки

15

1 рік 10
місяців
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Додаток 2.
Перелік додаткових балів за наукові досягнення
1. Публікації у науковому виданні, що входять до баз SCOPUS та Web of
Science або патент на винахід:
перший автор

10

другий автор

7

третій та ін.

5

інші видання або патент на корисну модель:
перший автор

5

другий та ін.

3

2. Участь у конференціях:
Міжнародні

3

Вітчизняні

2

6. Призові місця на олімпіадах що відповідають профілю спеціальностей на
які відбувається вступ та організатором або співорганізатором яких є КАУ:
1-е місце

10

2-е місце

7

3-є місце

5

Інші олімпіади (за рішенням екзаменаційної комісії)

до 10
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Додаток 3.
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання і розгляд апеляцій Київським академічним
університетом
Рішенням приймальної комісії КАУ встановлено такий порядок подання
та розгляду апеляцій за результатами вступних випробувань:
- Розгляд апеляцій проводиться з метою визначення об'єктивності
виставленої оцінки і не є переекзаменуванням.
- Прийнята апеляційна заява анулює результати випробування, на які
вона подається, за результатами розгляду апеляції робота (відповідь)
оцінюється заново.
- За результатами тестування, що перевіряється членом фахової комісії
в присутності абітурієнта, оголошення оцінки відбувається відразу. Якщо
абітурієнт не згоден з оцінкою, він повідомляє про це (усно) викладача, а той,
в свою чергу, голову фахової комісії. Голова фахової комісії вислуховує
обґрунтовану заяву абітурієнта, пояснення викладачів і дає абітурієнту
необхідні пояснення. Якщо абітурієнт після відповідних пояснень не
погоджується з отриманою оцінкою вдруге, він подає на ім'я відповідального
секретаря приймальної комісії заяву на апеляцію; його лист відповіді
передається на рецензію до апеляційної комісії. Члени апеляційної комісії
вислуховують пояснення абітурієнта, викладачів, голови фахової комісії,
ставлять необхідні і уточнюючі питання, ретельно знайомляться з листом
відповіді і оцінюють відповідь. Член апеляційної комісії з відповідної
дисципліни висвітлює свої висновки у рецензії. Рецензія передається на
розгляд приймальної комісії. У разі, якщо абітурієнт покинув приміщення
КАУ, де проводиться вступне випробування, не заявивши про незгоду з
виставленою оцінкою, він позбавляється можливості подання апеляції.
- За результатами фахових вступних випробувань (для вступників за
програмами освітнього ступеня «магістр») обґрунтована апеляція подається в
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день оголошення результатів випробування на ім'я голови фахової комісії з
14:00 до 16:00 години. Розгляд цих заяв проводиться в той же день. На розгляд
запрошуються: вступник, члени фахової комісії за спеціальністю, які
перевіряли роботу. Сторонні особи (в тому числі і батьки вступників) до
розгляду апеляції не допускаються. Під час розгляду вступник знайомиться зі
своєю перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень.
Після ретельного ознайомлення з роботою члени фахової комісії за
спеціальністю оцінюють роботу заново, а свої висновки викладають у рецензії
(рецензіях). Якщо після наданих пояснень вступник обґрунтовано не
погоджується з отриманою оцінкою вдруге, його заява та рецензія (рецензії)
передається голові апеляційної комісії. Після цього голова апеляційної комісії
за окремим графіком запрошує на розгляд апеляційної заяви голову фахової
комісії за спеціальністю та вступника (у разі потреби членів фахової комісії,
які перевіряли роботу). Якщо після повторних пояснень щодо помилок і
зауважень вступник обґрунтовано не погоджується з отриманою оцінкою,
результати розгляду апеляційної заяви та рецензія (рецензії), затверджені
головою апеляційної комісії, передаються на розгляд до Приймальної комісії.
Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не
приймаються.
- За результатами фахових вступних випробувань з іноземної мови (для
вступників за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»)
обґрунтована апеляція подається в день оголошення результатів випробування
на ім'я голови предметної комісії з 14:00 до 16:00 години. Розгляд цих заяв
проводиться в той же день. На розгляд запрошуються: вступник та члени
комісії, які перевіряли роботу. Сторонні особи (в тому числі і батьки
вступників) до розгляду апеляції не допускаються. Під час розгляду вступник
знайомиться зі своєю перевіреною роботою та отримує пояснення щодо
помилок і зауважень. Після ретельного ознайомлення з роботою члени
предметної комісії оцінюють роботу заново, а свої висновки викладають у
рецензії (рецензіях). Якщо після наданих пояснень вступник обґрунтовано не
погоджується з отриманою оцінкою вдруге, його заява та рецензія (рецензії)
передається голові апеляційної комісії. Після цього голова апеляційної комісії
за окремим графіком запрошує на розгляд апеляційної заяви вступника та (у
разі необхідності) членів предметної комісії, які перевіряли роботу. Якщо
після повторних пояснень щодо помилок і зауважень вступник обґрунтовано
не погоджується з отриманою оцінкою, результати розгляду апеляційної заяви
та рецензія (рецензії), затверджені головою апеляційної комісії з іноземної
мови, передаються на розгляд до Приймальної комісії. Заяви на апеляцію,
подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.
- За результатами співбесіди, у разі незгоди вступника з оцінкою, він
повідомляє про це (усно) експертів (екзаменаторів), які проводили
випробування, а ті, в свою чергу, голову комісії з проведення відповідного
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випробування. Голова комісії вислуховує обґрунтовану заяву абітурієнта,
пояснення експертів (екзаменаторів) і дає абітурієнту необхідні пояснення.
Якщо після наданих пояснень абітурієнт обґрунтовано не погоджується з
виставленою оцінкою вдруге, він подає на ім'я відповідального секретаря
Приймальної комісії заяву на апеляцію; його лист вступного випробування
передається до апеляційної комісії. Член апеляційної комісії з відповідної
дисципліни ретельно знайомиться з листом вступного випробування,
вислуховує пояснення абітурієнта, експертів (екзаменаторів), ставить
необхідні і уточнюючі питання, оцінює відповідь і свої висновки викладає у
рецензії. Рецензія передається на розгляд на засідання Приймальної комісії. У
випадку, коли абітурієнт залишив "зону проведення" випробування, не
заявивши про незгоду з виставленою оцінкою, він втрачає можливість подання
апеляції.
- Заява про апеляцію та рецензія члена апеляційної комісії розглядається
на засіданні приймальної комісії. У випадку потреби абітурієнт, голова
предметної комісії та член апеляційної комісії можуть бути запрошені на
засідання Приймальної комісії.
- Остаточна оцінка затверджується рішенням Приймальної комісії.
- Апеляції з питань відсторонення абітурієнта від випробування не
розглядаються.
- Апеляції з питань дешифрування робіт не розглядаються.
- Апеляції, скарги, технічні помилки членів відбіркових комісій, тощо
стосовно списків зарахованих розглядаються у триденний термін з моменту
оприлюднення результатів на стендах приймальної комісії. По закінченні
триденного терміну списки набувають чинності і змінам не підлягають. Заяви
на апеляцію, подані у невстановлені терміни, до розгляду не приймаються.
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