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  Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
        

Міністерством освіти і науки оприлюднено Умови прийому до вищих навчальних закладів
України в 2014 році . Документ є
обов’язковим для вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та
підпорядкування.

Вступна кампанія 2014 року розпочнеться 1 липня. Прийом заяв від вступників на денну
форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчиться о 12.00 годині
31 липня.

Абітурієнти, яким необхідно буде проходити співбесіду, складати вступні екзамени або
проходити творчі конкурси мають подати документи до 18.00 годині 19 липня.

Перші рейтингові списки вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення, мають бути оприлюднені вишами не пізніше 12.00 години
1 серпня. Традиційно списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів будуть
оновлюватися 5 та 8 серпня.

Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням має
відбутися 12 серпня. Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 26
серпня.

Абітурієнти 2014 року матимуть можливість подавати заяву про участь у конкурсному
відборі до вищого навчального закладу як в паперовій, так і в електронній формі.

Міністерством освіти не обмежено кількість спроб подання заяв про вступ у порівнянні з
минулим роком. Абітурієнти зможуть подавати заяви не більше ніж до п’яти вищих
навчальних закладів та не більше ніж на три напрями підготовки у кожному з них.

Навчальні заклади прийматимуть сертифікати  ЗНО , що будуть видані УЦОЯО у 2014
році, а також сертифікати попередніх років, отримані абітурієнтами в період з 2008 до
2013 років.

Як і у минулому році, вищі навчальні заклади зможуть встановлювати вищу планку
конкурсного бала з профільних предметів. Також за рішенням приймальних комісій у
конкурсному відборі зможуть взяти участь ті абітурієнти, які матимуть бал ЗНО з
непрофільного предмета нижче ніж 124, за умови результату ЗНО з профільного
предмета не нижче 170 балів.

Для участі у вступній кампаніі-2014, абітурієнти, які вступатимуть на основі повної
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загальної середньої освіти, мають подавати до приймальних комісій результати
зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів.

Традиційно, середній бал атестата, буде частиною загального конкурсного бала та
перераховуватиметься за 200-бальною шкалою.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката ЗНО з конкурсних
предметів (балів вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала атестата та
додаткових балів.

У 2014 році, особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення будуть додатково
нараховані 70 балів. Також додаткові бали отримають вступники нагороджені
дипломами I, ІІ та ІІІ ступеня, які отримають 50, 40 та 30 балів відповідно. Абітурієнти, які
в рік вступу успішно закінчать підготовчі курси вищого навчального закладу, зможуть
отримати до 20 додаткових балів.

  

Цьогорічні умови прийому до ВНЗ не передбачають участі Інформаційної системи
"Конкурс" у забезпеченні відкритості та прозорості при проведенні прийому.

Затверджений документ також визначає правила проведення вступних екзаменів та
творчих конкурсів, допуск абітурієнтів для участі в конкурсі за результатами вступних
екзаменів, зарахування вступників за співбесідою та поза конкурсом, інші особливості
проведення вступної кампанії-2014.

Найближчим часом вищі навчальні заклади мають розробити власні правила прийому,
враховуючи вимоги Умови прийому до ВНЗ у 2014 році та не пізніше 25 листопада 2013
року погодити їх з Міністерством освіти і науки.

  

Безпосередньо з текстами:

    
    -  Умов прийому до ВНЗ в 2014 році (зі змінами),  
    -  Основних термінів проведення вступної кампанії 2014 року,  
    -  Нового в Умовах прийому,  
    -  Перехресного вступу  

  

можна ознайомитися за посиланням:

  http://www.mon.gov.ua/ua/news/33507-umovi-priyomu-do-vischih
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-navchalnih-zakladiv-ukrayini-v-2014-rotsi
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