ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ-2018!

Вступ до ВНЗ у 2018 році: Міносвіти затвердило нові правила
Міністерство освіти і науки України затвердило умови прийому до вишів на
2018 рік.
Так, абітурієнти зможуть подати 7 заяв на вступ на 4 спеціальності на місця
державного та регіонального замовлення.
Варто наголосити, що кількість заяв на контрактну форму навчання не
обмежуватиметься.
Окрім того, у 2018 році для вступу прийматимууться сертифікати ЗНО 2016,
2017 і 2018 років. При цьому оцінки з іноземних мов враховуватимуться
тільки за сертифікатами ЗНО за 2018 рік.
Згідно з умовами прийому до вишів у 2018 році, абітурієнти, що вступають
на основі повної загальної середньої освіти за денною і заочною формами
навчання, за кількома винятками, подаватимуть заяви тільки в електронній
формі.
Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів і завантаження в них
необхідних документів у 2018 році розпочнеться 2 липня й закінчиться 25
липня. Прийом заяв і документів стартує 12 липня.
Абітурієнти, які вступатимуть у виші за результатами співбесіди,
вступних іспитів або творчих конкурсів, зможуть подавати заяви до 20 липня.
А ті, хто вступатиме тільки на основі сертифікатів ЗНО – до 26 липня.
Згідно з Умовами прийому на 2018-й продовжують діяти коефіцієнти –
регіональний, сільський, галузевий, однак були дещо змінені їхні величини.
Так, регіональний коефіцієнт для вишів Києва буде 1, для ВНЗ у Донецькій,
Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській,
Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, переміщених закладів
вищої освіти – 1,04 і в інших випадках – 1,02.
Сільський коефіцієнт дорівнюватиме 1,02. Ним зможуть скористатися
вступники, які зареєстровані у селах не менше двох років до дня завершення
подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту в
закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Галузевий коефіцієнт становитиме 1,02 для поданих заяв з
пріоритетністю 1 та 2 та поширюється на спеціальності, передбачені в
Переліку спеціальностей.
Ще одним нововведенням є закріплення в Умовах прийому
мінімального значення кількості балів з вступних випробувань для вступу на
основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей «Стоматологія»,
«Медицина» та «Педіатрія». Мінімальне значення при вступі на ці
спеціальності не може бути меншим ніж 150 балів.
Один з головних принципів вступу на основі повної загальної середньої
освіти – «місце йде за абітурієнтом» залишається незмінним, тобто конкурс є
всеукраїнським за спеціальностями.
Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста за денною формою навчання прийом заяв та документів
розпочинається 12 липня і закінчується 24 липня. Фахові вступні
випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма
формами навчання, крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні
науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові
науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29
«Міжнародні відносини», на основі здобутого диплома бакалавра або
спеціалістапри цьому прийом документів починається 12 липня і
закінчується не раніше 26 липня.

