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2.*

3.

Вступ за результатами Вступ
за
результатами
ЗНО
вступних
іспитів,
що
проводить Університет***
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження необхідних документів розпочинається
01 серпня 2020 року
Початок прийому заяв і документів
13 серпня 2020 року 24 липня 2020 року (ДЕННЕ і
(ДЕННЕ
і
ЗАОЧНЕ ЗАОЧНЕ відділення)
відділення)
Закінчення прийому заяв і документів для участі у
вступних іспитах, що проводить Університет
ДЕННЕ:
для
вступників
за
державним замовленням – 06 серпня
2020 року;
для вступників за контрактом –
12 серпня 2020 року
ЗАОЧНЕ: для вступників за
державним замовленням – 06 серпня
2020 року;
для вступників за контрактом –
02 вересня 2020 року

4.

Строки проведення Університетом вступних іспитів
ДЕННЕ:
для
вступників
за
державним замовленням з 01 серпня
по 12 серпня 2020 року;
для вступників за контрактом –
додаткова сесія з 17 серпня по
22 серпня 2020 року
ЗАОЧНЕ: для вступників за
державним замовленням з 01 серпня
по 12 серпня 2020 року;
для вступників за контрактом –
додаткова сесія з 03 вересня по
09 вересня 2020 року

5.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що
проводить Університет

ДЕННЕ: 16 серпня 2020 року о
18:00;
ЗАОЧНЕ: для вступників за
державним замовленням – 16 серпня
2020 року о 18:00;
для вступників за контрактом –
02 вересня 2020 року

6.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
вступають за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання, вступних іспитів, складених до 12 серпня 2020
року
ДЕННЕ: 22 серпня 2020 року о 18:00;
ЗАОЧНЕ: для вступників за державним замовленням – 22 серпня
2020 року о 18:00;
для вступників за контрактом – 09 вересня 2020 року

7.

8.

9.

10.

Строки проведення Університетом співбесід
16 серпня – 18 серпня 2020
року (ДЕННЕ і ЗАОЧНЕ)
Термін оприлюднення списку рекомендованих до
зарахування за результатами співбесіди
не пізніше 12:00 20 серпня
2020
року
(ДЕННЕ
і
ЗАОЧНЕ)
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування на
місця державного замовлення вступниками, які
отримали рекомендації за результатами співбесіди
до 10:00 22 серпня 2020 року
(ДЕННЕ і ЗАОЧНЕ)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
ДЕННЕ: із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання
за державним замовленням – не пізніше 12:00 27 серпня
2020 року;
для вступників на умовах договору – 07 вересня 2020 року
ЗАОЧНЕ: із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання
за державним замовленням – не пізніше 12:00 27 серпня 2020 року;
для вступників на умовах договору – 10 вересня 2020 року

11.

Терміни закінчення строків вибору вступниками місця
навчання
ДЕННЕ: за державним замовленням – до 18:00 31 серпня
2020 року,

за кошти фізичних та/або юридичних осіб –14 вересня 2020 року
ЗАОЧНЕ: за державним замовленням – до 18:00 години 31 серпня
2020 року,
за кошти фізичних та/або юридичних осіб –18 вересня 2020 року

12.

Терміни зарахування вступників
ДЕННЕ:
за результатами співбесіди – не пізніше 15:00 22 серпня 2020 року;
за державним замовленням – 05 вересня 2020 року;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 21 вересня
2020 року
ЗАОЧНЕ:
за результатами співбесіди – не пізніше 15:00 22 серпня 2020 року;
за державним замовленням – 05 вересня 2020 року;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 21 вересня
2020 року

13.

Переведення на вакантні місця державного замовлення
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
не пізніше 15 вересня 2020 року

*** +380 99 6447426, vstup.chem@karazin.ua
*До п.2 Прийом заяв та документів:
- тільки в електронній формі – http://ez.osvitavsim.org.ua
(сайт працює тільки під час вступної кампанії) і ввести
наступні особисті дані:
- адреса електронної пошти;
- серія та номер документа на підставі якого здійснюється вступ;
- дані про Сертифікат ЗНО (номер, пін-код, рік отримання).
*тільки у паперовій формі: а) для реалізації права на вступ за іспитами (у разі
відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської,
французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), співбесідою
відповідно до Правил прийому; б) для реалізації права на повторне безоплатне здобуття
освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому та Правил прийому; в) для
реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил прийому; г) за
наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти (далі – ЄДЕБО) (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство
тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у
сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; д) у разі подання іноземного документа
про освіту; е) у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; є) у разі
подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження

фотополімерних технологій їх виготовлення; 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.
Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів
в Університеті та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО)
вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні
документи до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного
та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та
відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні
пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб не обмежується.

Перелік документів необхідних для вступу на хімічний
факультет (принести особисто до 18:00 31 серпня)
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 – 6 шт (заздалегідь розрізати);
- ідентифікацій код + 3 копії;
- сертифікат ЗНО (українська мова та література, хімія,
математика або іноземна мова) оригінал + 2 копії;
- інформаційна картка до сертифікату 2 копії
- довідка форми 086-о(у) (+щеплення та флюорографія
2020 р.);
- атестат про повну середню освіту: оригінал + 2 копії;
- додаток до атестату: оригінал + 2 копії;
- 2 конверти з маркою по Україні;
- посвідчення про прописку або військовий квиток + 2 копії
(ДЛЯ ЮНАКІВ!!!)

Складові конкурсного балу
Вага в
Мінімальна
Вага в
Мінімальна
Складові
конкурсного конкурсному кількість конкурсному кількість
балі
балів
балі
балів
балу
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Українська
мова та
література
Хімія
Математика
Іноземна мова
Атестат

0.2

100

0.2

100

0.5
0.2
0.2
0.1

125
100
100

0.5
0.2
0.2
0.1

100
100
100

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей,
визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть
нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в
Університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК),
сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх
добуток, причому:
РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій Університету;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності
(предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей,
яким надається особлива підтримка (додаток 4); 1,00 в інших випадках;
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 спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій),
передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00
в інших випадках.
Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби)
згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі
органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №
207.
СК для осіб, які є внутрішньо переміщеними особами та проживають у
селі без реєстрації, не застосовується.

Вартість навчання на контракті
Денне відділення – 11990 грн / рік
Заочне відділення – 7190 грн / рік

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; в
робочі часи консультуємо майбутніх бакалаврів з питань
реєстрації електронних кабінетів тощо)
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.

Бакалаври, денна і заочна форми навчання (на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти фізичних
та/або юридичних осіб):
1. Початок прийому заяв та документів – 13 серпня 2020 року
2. Закінчення прийому заяв та документів – 26 серпня 2020 року
3. Строки проведення Університетом фахових вступних випробувань –
27 серпня – 29 серпня 2020 року

4. Термін

оприлюднення

рейтингового

списку

вступників

із

зазначенням рекомендованих до зарахування – 31 серпня 2020 року

5. Терміни зарахування вступників – за кошти фізичних та/або
юридичних осіб – 05 вересня 2020 року
Для вступу на навчання на хімічний факультет для здобуття ступеня
бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
конкурсний бал обчислюється за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,
де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 –
оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на
навчання, якщо оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного
іспиту з української мови і літератури, складає не менше 100 балів, а
кількість балів із фахового вступного випробування складає не менше 150
балів.

