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Додаток до наказу №29-3 від 6 березня  2018 року 

 

Зміни до Правил прийому  

на навчання до Вищого навчального закладу  

«Університет економіки та права «КРОК» у 2018 році 

 

 Зміни до Правил прийому на навчання до Вищого навчального закладу 

«Університет економіки та права «КРОК» у 2017 році розроблені 

Приймальною комісією Вищого навчального закладу «Університет 

економіки та права «КРОК» у зв’язку із отриманням ліцензії на освітню 

діяльність (розширення провадження освітньої діяльності - започаткування 

нових спеціальностей на першому (бакалаврському) рівні), згідно з наказами 

Міністерства освіти і науки України від 18 січня 2018 року №53-л «Про 

ліцензування освітньої діяльності», від 21 лютого 2018 року №139-л «Про 

ліцензування освітньої діяльності».  

1. Внести до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Університет 

економіки та права «КРОК» у 2018 році (далі - Правила прийому) такі зміни: 

1) у розділі І:  

у пункті 1.1: 

абзац другий  після слів «у 2018 році,» доповнити словами «підготовка 

бакалаврів зі спеціальності «Дизайн» планується до акредитації у 2020 році, 

зі спеціальності «Журналістика» у  2021 році, зі спеціальності 

«Медсестринство»  у 2020 році,»; 

2) у розділі V:  

пункт 5.2 викласти в такій редакції: 

«5.2.  Прийом заяв і документів,  конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться 

в такі строки: 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів  розпочинається 02 липня, закінчується 18 год.00 хв.25 липня 

2018 року 

Етапи вступної 

кампанії 

Денна  

форма навчання 

Заочна  

форма навчання 

Дистанційна 

форма 

навчання 
Початок прийому заяв 

та документів 
12 липня 2018 року 17 липня 2018 року 

01 вересня 

2018 року 

Закінчення прийому 

заяв та документів для 

осіб, які проходять 

співбесіду, складають 

вступні іспити або 

творчі конкурси 

о 18.00  

20 липня 2018 року 

 

10 серпня 2018 року 

27 вересня 

2017 року 
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Закінчення прийому 

заяв та документів для 

осіб, які вступають 

тільки на основі 

сертифікатів ЗНО 

о 18.00  

26 липня 2018 року 
15 серпня 2018 року 

29 вересня 

2018 року 

 співбесіди –  

з 21 до 23 липня(включно) 

вступні випробування - з 

21до 26 липня (включно) 

творчі конкурси –   

з 18 до 26 липня в кілька 

сесій 

співбесіди –  

з 11 до 13 серпня(включно) 

вступні випробування - з 

11до 15 серпня  (включно) 

творчі конкурси –   

з 18 липня  до 15 серпня  в 

кілька сесій 

співбесіди –  

28 вересня 

вступні 

випробування - 

28  -29 вересня 

 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

(не пізніше) 

01 серпня 2018 року 16 серпня 2018 року 
02 жовтня 

2018 року 

Терміни зарахування 

вступників (не 

пізніше) 

30 вересня 2018 року 30 серпня 2018 року 
09 жовтня 

2018 року 

Творчий залік для вступників на спеціальність «Журналістика» 

проводиться з 1 березня 2018 року до 26 липня 2018 року (для вступників 

на денну форму навчання), до 15 серпня 2018 року (для вступників на 

заочну форму навчання).»; 

3) у розділі VІІ:  

пункт 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, творчих конкурсів) з трьох конкурсних 

предметів. Першим конкурсним предметом є українська мова та література, 

другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, 

іноземної мови або біології  закладом вищої освіти. Третій конкурсний 

предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання ( Університет пропонує 

вступникам можливість вибору з двох  предметів, визначених у додатку 4 до 

цих Правил прийому) або проводиться творчий конкурс.  

Крім цього, додатком 4 визначається мінімальна кількість балів 

сертифікатів із загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до 

участі у конкурсному відборі. Якщо  конкурсним предметом встановлено 

іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року 

з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) на 

власний розсуд. 

Для конкурсного відбору осіб  на спеціальність «Журналістика» 

передбачено складання творчого заліку. Особа допускається до 

конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який 

проводиться з 1 березня 2018 року до дня завершення прийому документів 
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на відповідну конкурсну пропозицію. Результати творчого заліку 

оцінюються за шкалою склав/не склав.», 

у пункті 7.9: 

у підпункті 1) абзац перший  викласти в такій редакції:  

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

повної загальної середньої освіти за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А 

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого, другого  предметів; П3– оцінка зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступного іспиту з третього  предмету або творчого конкурсу; 

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

в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього 

бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-

бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5).», 

у пункті 7.14: 

у абзаці третьому  перше речення після слів «фахових випробувань» 

доповнити словами «творчих конкурсів, творчого заліку»; 

 

4). Додатки 1,2,4 до Правил прийому викласти в новій редакції. (Додаються). 

 

 

 

Схвалено рішенням Приймальної комісії Університету “КРОК”  2 березня 

2018 року, протокол № 7. 

 

 

 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії                               Л.В.Іщенко 


