
Магістри 

1. Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів розпочинається 

01 серпня 2020 року; 

2. Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ 

Правил прийому, розпочинається 05 серпня 2020 року і 

закінчується 22 серпня 2020 року для осіб, які вступають 

на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового 

вступного випробування: 

- тільки в електронній формі; 

- *тільки у паперовій формі: а) для реалізації права на вступ за результатами 

вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті та/або квотою для 

іноземців відповідно до Умов прийому; б) для реалізації права на повторне 

безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому; в) для 

реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому; г) 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 (освітньо-квліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого 

відбувається вступ; д) у разі подання іноземного документа про освіту; е) у разі 

подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в 

Україні; є) у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація 

про який відсутня в ЄДЕБО; ж) у разі подання заяви після завершення строків 

роботи електронних кабінетів; з) у разі неможливості зареєструвати електронний 

кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено 

довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти; 

3. Фаховий екзамен - з 05 серпня по 26 серпня (точна дата 

з’явиться після всіх уточнень до 05 серпня). 
(**якщо не складався ЄВІ, то в період з 05 серпня по 30 серпня буде призначено день 

іспиту з іноземної мови); 

4. Рекомендації для зарахування за державним замовленням 

надаються не пізніше ніж 01 вересня 2020 року; 

5. Для зарахування за державним замовленням оригінали 

документів до 18:00 06 вересня повинні бути в приймальній 

комісії. 

 

Перелік документів необхідних для вступу на хімічний 

факультет 

 УВАГА, УСІ КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ ПРИЙМАЮТЬСЯ 

ТІЛЬКИ ПРИ НАЯВНОСТІ ОРИГІНАЛІВ! 
- паспорт («книжечка» – 1,2,11 сторінки або пластикова картка 

+ витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 

реєстрації місця проживання) + 3 копії; 

- фото 3*4 – 8 шт (заздалегідь розрізати); 



- ідентифікацій код + 3 копії; 

- ЄВІ + 2 копії; 

- довідка з медпункту; 
- диплом бакалавра + 2 копії; 

- додаток до диплому + 2 копії; 

- 2 конверти з маркою по Україні; 
- посвідчення про прописку або військовий квиток + 2 копії 

(ДЛЯ ЮНАКІВ!!!) 

- довідка з медпункту. 

 

Розрахунок конкурсного балу 

(КБ) = П1 + П2 + П3,  

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або 

вступного іспиту з іноземної мови у передбачених цими Правилами 

прийому випадках (за шкалою від 100 до 200), П2 – оцінка 

фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів), П3 – середній бал за 100-бальною шкалою додатка до 

диплома бакалавра з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою 

шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і 

з округленням до сотих частин бала, помножений на 0.2;  

УВАГА!!! вступник допускається до участі у конкурсному відборі 

для зарахування на навчання, якщо результат єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови 

становить не менше 100 балів, а оцінка фахового вступного 

випробування складає не менше 150 балів 
 

Графік роботи приймальної комісії 

(кімната 1-55, vstup.chem@karazin.ua, +38 099 644 7426) 

05 – 12 серпня – пн-пт 10:00–15:00 (сб, нд – вихідні) (відбіркові 

комісії для прийому на навчання для здобуття ступеня магістра) 

13 – 26 серпня – пн-пт 10:00–16:00 (16 і 22 серпня до 18:00) 

15 серпня (сб) – 10:00–15:00 

16 серпня (нд) – 10:00–18:00  

22 серпня (сб) – 10:00–18:00 

23 серпня (нд) – вихідний  

27 –  31 серпня 09:00–16:00 (31 серпня – до 18:00);  

01 – 14 вересня – пн–сб з 10:00–15:00;  

06 вересня (нд) –10:00 – 18:00 (відбіркові комісії для прийому на 

навчання для здобуття ступеня магістра) 

13 вересня (нд) – вихідний день. 
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