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Кропивницький – 2020 



Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

ліцензування освітньої діяльності» від 09 січня 2020 р. № 5-л у зв’язку з 

розширенням провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 

підготовки фахівців за спеціальністю 231 Соціальна робота галузі знань 23 

Соціальна робота, спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 

Управління та адміністрування за початковим рівнем (короткий цикл) вищої 

освіти, а також  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

ліцензування освітньої діяльності» від 14 січня 2020 р. № 14-л у зв’язку з 

розширенням провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 

підготовки фахівців за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право за 

початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти внести до Правил прийому на 

навчання до приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут 

державного та муніципального управління» в 2020 році, затверджених рішенням 

Вченої ради ПВНЗ КІДМУ від 27 грудня 2019 року (протокол № 6), такі зміни: 

 

1. У розділі ІІ: 

1) абзац другий пункту 2.1 викласти в такій редакції: 

«особи, які здобули повну загальну середню освіту або 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра;». 

2) друге речення пункту 2.2 викласти в такій редакції: 

 «Для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра за іншою 

спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі 

скороченим строком навчання).». 

 

2. У розділі V: 

1) Перше речення пункту 5.2 викласти в такій редакції: 

«5.2 Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною 

формою здобуття освіти:». 

 

3. У розділі VI: 

1) перше речення пункту 6.10 викласти в такій редакції: 

«6.10 Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти, вступник подає особисто одночасно з виконанням 

вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не 

пізніше ніж 06 серпня.». 

2) пункт 6.17 викласти в такій редакції: 

«6.17 Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу 



освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з 

постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню 

та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».». 

 

4. У розділі VII 

1) абзац другий пункту 7.1 викласти в такій редакції: 

«для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в 

передбачених цими Правилами прийому та Умовами прийому випадках. У 2020 році 

приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  2017,  2018,  

2019  та 2020  років,  крім  оцінок з  англійської, французької, німецької та 

іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, 

вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 - 2020 років з однієї з 

іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний 

розсуд;». 

2) перший абзац пункту 7.3 викласти в такій редакції: 

«7.3 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, 

зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання 

(результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів, молодшого 

бакалавра – з двох конкурсних предметів.». 

3) пункт 7.3 доповнити третім абзацом такого змісту: 

«Другий конкурсний предмет для здобуття ступеня молодшого бакалавра 

обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє 

незалежне оцінювання (ПВНЗ КІДМУ може передбачити право вступника на 

вибір з трьох предметів) (додаток 2).»  

4) абзац третій пункту 7.3 відповідно вважати абзацом четвертим. 

 

 5) Підпункт 1) пункту 7.6 викласти в новій редакції: 

«1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + КЗ * ПЗ + К4 * А + К5 * ОУ, 

для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ,  

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів;  

ПЗ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього 

(для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра – другого)  

предмета (за шкалою 100-200);  

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений 

у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала 

документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в 



шкалу 100-200 (додаток 3); 

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої 

освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на 

спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка. 

Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, КЗ, К4 встановлюються ПВНЗ КІДМУ 

з точністю до 0,01; К1, К2, КЗ встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 

кожний; К4 не може перевищувати 0,1; К5 дорівнює 0. Сума коефіцієнтів К1, 

К2, КЗ, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1. 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 

5-бальною шкалою, враховуються так: «З» відповідає «6», «4» відповідає «9», 

«5» відповідає «12». За відсутності з об'єктивних причин додатка до документа 

про повну загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній шкалі 

вважається таким, що дорівнює 2. 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням 

Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 

200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий 

(ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його 

множення на їх добуток, причому: 

РК дорівнює 1,04 для конкурсних пропозицій ПВНЗ КІДМУ; 

ГК дорівнює 1,00; 

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; 1,00 - 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, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у 

селі без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 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, поданої в паперовій формі, затверджує її своїм рішенням і вносить 

інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі 

приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі її 

сканованої копії (фотокопії). 

ПЧК дорівнює 1,00. 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, 

він встановлюється таким, що дорівнює 200.». 



 

5. Додаток 1 викласти в новій редакції (додається). 

6. Додаток 2 викласти в новій редакції (додається). 

7. Доповнити Додатками 5 та 6 (додаються).  
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