


Додаток до наказу №58-2 від 13 червня 2017 року 
 

Зміни до Правил прийому 
до Вищого навчального закладу  

«Університет економіки та права «КРОК» у 2017 році 
 

 Зміни до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Університет 
економіки та права «КРОК» у 2017 році розроблені Приймальною комісією 
Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» 
відповідно до Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 
жовтня 2016 року №1236 «Про затвердження Умов  прийому на навчання до 
вищих навчальних закладів України в 2017 році», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2017 
року №637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017р. 
за №646/30514 та Положення про проведення єдиного фахового вступного 
випробування з використанням організаційно-технологічних процесів 
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття 
ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 
2017 року №579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 
2017 року за №575/30343. 

 
1. Внести до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Університет 
економіки та права «КРОК» у 2017 році (далі-Правила прийому) такі зміни: 
1) у розділі IV:  

добавити пункт 4.8 такого змісту: 
 «4.8   Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить 
Університет «КРОК», конкурсний відбір та зарахування на навчання 
вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю «Право» проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна  форма 
навчання 

Прийом заяв та документів 12.07. 2017 - 25.07.2017 

Реєстрація для проходження єдиного  
фахового вступного випробування 

12.07. 2017 - 25.07.2017 

Прийом заяв та документів від вступників  
з інших спеціальностей 

12.07. 2017 - 17.07.2017 

Додаткове вступне випробування в Університеті 
для вступників з інших спеціальностей 

18.07 – 20.07.2017 
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Реєстрація для проходження єдиного фахового 
вступного випробування для вступників з інших 
спеціальностей за умови  успішного проходження 
додаткового вступного випробування 

18.07 – 25.07.2017 

Єдине фахове вступне випробування 03 серпня 2017 року  
о 10.00 

Вступний іспит з іноземної мови,  фахові вступні 
випробування для вступників, які мають право 
проходити вступні випробування в Університеті 

03 серпня 2017 року  
о 10.00 

Термін оприлюднення рейтингового списку не пізніше 12.00  
29 серпня 2017 року  

Терміни зарахування вступників (не пізніше) 15 вересня 2017 року 

 
ІІ потік (на вільні місця ліцензованого обсягу) 

Етапи вступної кампанії Заочна  форма навчання 

Прийом заяв, документів (з обов’язковим 
поданням результатів єдиного фахового вступного 
випробування)  

        18.09. - 29.09.017 

Термін оприлюднення рейтингового списку         03.10. 2017 року  

Терміни зарахування вступників (не пізніше)         07.10.  2017 року 

 
2) у розділі V:  
у пункті 5.1: 

в абзаці першому слова «в документі, що посвідчує особу, в документі» 
виключити, після слів «громадянстві вступника» доповнити словом «в 
атестаті»; 

у пункті 5.2: 
абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: «Вступники можуть 
звернутись до консультаційного центру з метою створення електронного 
кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.»; 

у пункті 5.3: 
абзац третій після слів «для військовозобов’язаних» доповнити словами 
«(крім випадків, передбачених законодавством)»; 

пункт 5.6: 
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту: 
«копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування з 
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 
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зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що вступають на 
другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»);»  
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим-
восьмим. 

3) у розділі VІ:  
у пункті 6.1: 

абзац третій викласти в такій редакції: «для вступу на навчання для здобуття 
ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 
рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних 
випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» - у формі єдиного 
фахового вступного випробування з використанням організаційно – 
технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 
відповідно до встановленого законодавством порядку (з урахуванням 
додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти за іншою спеціальністю);»; 

 
пункт 6.3 викласти в такій редакції: 

«6.3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для 
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти до 
Університету «КРОК» мають особи: 

1) визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»; 

2) яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на 
прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за 
результатами співбесіди; 

3) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад 
(за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 
населення); 

4) визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 
першої статті 6  Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять 
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в 
порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження 
військової служби громадянами України; 

5) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 
числа; 

6) які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях 
зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 
предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 
зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що 
можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього 
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незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 
29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві 
юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови 
подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з 
документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 
29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому 
незалежному оцінювання та вступних іспитах осіб, які мають певні 
захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 
року за № 1707/29837 , або копії такого документа);  

7) яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 
році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість 
створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до 
приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного 
висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о 
«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання»,затвердженою 
наказом  Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі 
питання участі в зовнішньому незалежному оцінювання та вступних 
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні 
стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом 
секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання 
якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості 
освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної 
комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

8) звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 
листопада 2016 року; 

9) громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 
освіту за кордоном. 

Особи, зазначені в підпунктах 1-3 цього пункту, мають право на 
зарахування за співбесідою. 

Особи, зазначені в підпунктах 4,5,8,9 цього пункту, мають право на 
участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або 
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року. 

Особи, зазначені в підпункті 6  цього пункту, мають право на участь у 
конкурсному відборі за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання 
2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) 
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предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях 
зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. 

Особи, зазначені в підпункті 7  цього пункту, мають право на участь у 
конкурсному відборі за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання 
2016 року, або вступних іспитів»  

 
пункт 6.4 викласти в такій редакції: 

«6.4. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право»  
особи, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному 

випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку 
захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 
від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, які для виконання єдиного 
фахового вступного випробування потребують створення інших особливих 
умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що 
створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 
від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, за кодами 0101-0104, 0201-
0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;  

вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 
після 30 червня 2017 року,  

можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступного 
іспиту з іноземної мови та фахових випробувань у вищому навчальному 
закладі.»; 

у пункті 6.10: 
абзац четвертий викласти в такій редакції:  
«тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька 
мова).»; 

у пункті 6.12.1: 
абзац п’ятий  після цифр «2017» доповнити словом та цифрами «або 2016»; 

у пункті 6.17: 
після слів «вступних випробувань» доповнити словами «та інших 
конкурсних показників»; 

4) у розділі VІІІ:  
у пункті 8.1: 

слова «військового квитка або приписного свідоцтва (для 
військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків,» 
виключити; 

5) розділ Х:  
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добавити  пункт 10.5 такого змісту: 
«10.5 Порядок дозарахування  на навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, 
поданими вступниками.  Вступники при  зарахуванні на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому 
документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах  одного 
вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при 
наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення 
заяви).» 
6) у додатку 6 до Правил прийому: 

 пункт 1.1 розділу  І  після абзацу четвертого доповнити новим абзацом  
п’ятим такого змісту:  
« 05 Соціальні та поведінкові науки (спеціальність 053 Психологія)» 

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом шостим. 
 
 
 

6). Додатки 1,2,3,4,7 до Правил прийому викласти в новій редакції. 

(Додаються). 

Схвалено рішенням Приймальної комісії Університету “КРОК” 7 червня 2017 
року, протокол № 8. 
 
 
Відповідальний секретар Приймальної комісії                               Л.В.Іщенко 
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