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Додаток 1 до наказу №65-1 від 8 липня 2019 року 

 

Зміни до Правил прийому  

на навчання до Вищого навчального закладу  

«Університет економіки та права «КРОК» в 2019 році 

 

 Зміни до Правил прийому на навчання до Вищого навчального закладу 

«Університет економіки та права «КРОК» в 2019 році розроблені 

Приймальною комісією Вищого навчального закладу «Університет 

економіки та права «КРОК» відповідно до Змін до Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених  

наказом  Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2019 року №760 

«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 

жовтня 2018 року №1096», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 

червня 2019 року за № 634/33605. 

Внести до Правил прийому на навчання  до Вищого навчального закладу 

«Університет економіки та права «КРОК» в 2019 році (далі - Правила 

прийому) такі зміни: 

1. У розділі IІ:  

1) у другому реченні пункту 2.2 слова «(третій) курс» замінити словами 

«(старші) курс(и)» 

2. У розділі V:  

1) 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 01 липня. Реєстрація та робота електронних 

кабінетів закінчується 30 серпня. 

Етапи вступної 

кампанії 

Денна  

форма навчання 

Заочна, 

дистанційна  

форми навчання 

Заочна, 

дистанційна  

форми навчання 

І сесія ІІ сесія 

Початок прийому заяв 

та документів 
10 липня  17 липня 27 серпня 

Закінчення прийому 

заяв та документів для 

осіб, які вступають на 

основі співбесіди, 

вступних іспитів або 

творчих конкурсів 

о 18.00  16 липня  12 серпня 

 

20 вересня 

 

Закінчення прийому 

заяв та документів для 

осіб, які вступають за 

результатами  ЗНО, 

о 18.00  22 липня 15 серпня 25 вересня 
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творчих конкурсів, 

складених з 01 по 10 

липня 

Строки проведення 

співбесід, вступних 

іспитів, творчих 

конкурсів 

співбесіди –  

з 17 до 19 липня (включно); 

вступні іспити –  

з 17 до 22 липня (включно) 

творчі конкурси –   

з 01 по 10 липня (включно), 

додатковий потік творчих 

конкурсів з 11 по 22 липня; 

співбесіди –  

 13-14 серпня; 

вступні іспити –  

 13-15 серпня; 

творчі конкурси –   

з 01 липня  до 15 

серпня  

співбесіди –  

21-23 вересня; 

вступні іспити, 

творчі конкурси – 

21-25 вересня; 

  

Термін оприлюднення 

рейтингового списку  
за результатами співбесіди - 

не пізніше 12.00 20 липня; 

за результатами ЗНО, 

вступних іспитів, творчих 

конкурсів – не пізніше 18.00 

26 липня 

за результатами 

співбесіди –  

14 серпня; за 

результатами ЗНО, 

вступних іспитів, 

творчих конкурсів – 

16 серпня  

за результатами 

співбесіди – 24 

вересня; за 

результатами ЗНО, 

вступних іспитів, 

творчих конкурсів – 

26 вересня 

Терміни зарахування 

вступників (не пізніше) 
30 вересня 30 серпня  04 жовтня  

 

3. У розділі VІ:  

1) у пункті 6.1: 

в абзаці п’ятому слова «в атестаті про повну загальну середню освіту» 

замінити словами «у відповідному документі про здобуття повної загальної 

середньої освіти»; 

абзац дев’ятий після слова «строків» доповнити словом «реєстрації»; 

2) абзац 8  пункту 6.8 викласти в такій редакції: 

«Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного 

листка з фотокарткою.»;   
3)  пункт 6.13 доповнити новими абзацами такого змісту: 

 «Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Університетом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення 

прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної 

бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 

сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт 

такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника 

Єдиної бази не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв 

для електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення 

відповідних даних до Єдиної бази.  Скасована заява вважається неподаною, а 

факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 
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Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного 

зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, 

після чого вступник може подати нову заяву з такою самою 

пріоритетністю.». 

4. У розділі VІІ:  

1) абзац четвертий пункту 7.1 після слів «єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови» доповнити словами «(крім випадків, передбачених  Умовами 

прийому)»; 

2) абзац другий підпункту 2 пункту 7.4 викласти в такій редакції: 

«результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або 

вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених 

Умовами прийому;). 

5. У розділі VІІІ:  

1) пункт 8.4 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які 

використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують 

створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, 

іспанської, німецької та французької мов проводяться в Університеті.». 

6. У розділі Х:  

1) у другому абзаці пункту 10.1 слова «подання заяви, але до виконання 

вимог для зарахування» замінити словами «отримання документа про освіту, 

на підставі якого здійснюється вступ». 

7. У розділі ХІІ: 

1) пункт 12.5 викласти у такій редакції: 

«12.5. Порядок додаткового конкурсного  відбору на навчання для 

конкурсної пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб у межах 

ліцензованих обсягів розробляється Університетом та надається за всіма 

заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому 

документів можуть змінювати  спеціальність та форму навчання на іншу в 

межах Університету (за умови збігу вступних випробувань та за наявності 

вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).». 

8. У розділі ХІІІ: 

1) пункт 13.10 викласти у такій редакції: 

«13.10. Усі  категорії іноземців, які вступають на навчання, 

зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування. 
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Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в Єдиній 

базі.».   

 

9. В додатку 7 до Правил прийому:  

1) в абзаці другому вступної частини слова та цифри «з 01 липня 2019 

року до 30 червня 2020 року» замінити словами «протягом календарного 

року»; 

2) пункт 4.2 розділу IV викласти у такій редакції: 

«4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання в аспірантуру проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Денна або заочна форма навчання 

Прийом заяв та документів: 

І етап: 

ІІ етап: 

 

1 липня – 26 липня 2019 р. 

14 жовтня – 8 листопада 2019 р. 

Проведення співбесід із вступниками 

до аспірантури; рецензування 

рефератів (поданих наукових 

публікацій) 

І етап: 

ІІ етап: 

 

 

 

 

29 липня – 2 серпня 2019 р. 

11 листопада – 15 листопада 2019 р. 

Проведення вступних випробувань до 

аспірантури 

І етап: 

ІІ етап: 

 

 

5 серпня – 23 серпня 2019 р. 

18 листопада – 6 грудня 2019 р. 

Термін оприлюднення результатів 

вступних випробувань (не пізніше) 

І етап: 

ІІ етап: 

 

 

26 серпня 2019 р. 

9 грудня 2019 р. 

Терміни зарахування вступників до 

аспірантури (не пізніше)  

І етап: 

ІІ етап: 

 

 

30 серпня 2019 р. 

13 грудня 2019 р. 

 

3) пункт 11.3 розділу XI викласти у такій  редакції: 

«11.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання в докторантуру проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Денна (очна) форма навчання 

Прийом заяв та документів: 

І етап: 

ІІ етап: 

 

1 липня – 26 липня 2019 р. 

14 жовтня – 8 листопада 2019 р. 
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Розгляд поданих документів: 

І етап: 

ІІ етап: 

 

29 липня – 23 серпня 2019 р. 

11 листопада – 6 грудня 2019 р. 

Затвердження Вченою радою 

Університету рекомендацій кафедр 

щодо зарахування в докторантуру 

(не пізніше): 

І етап: 

ІІ етап: 

 

 

 

 

37 вересня 2019 р. 

26 грудня 2019 р. 

Терміни зарахування вступників до 

докторантури (не пізніше)  

І етап: 

ІІ етап: 

 

 

30 вересня 2019 р. 

27 грудня 2019 р. 

 

 

 

 Схвалено рішенням Приймальної комісії Університету “КРОК” 5 липня 2019 

року, протокол № 11. 

 

 

 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії                               Л.В.Іщенко 
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Додаток 1 до наказу №72-4  від 29 серпня 2019 року 

 

Зміни до Правил прийому  

на навчання до Вищого навчального закладу  

«Університет економіки та права «КРОК»  

в 2019 році 

 

Зміни до Правил прийому на навчання до Вищого навчального закладу 

«Університет економіки та права «КРОК» в 2019 році розроблені Приймальною 

комісією  Університету  «КРОК». 

 

1. Внести до Правил прийому на навчання  до Вищого навчального закладу 

«Університет економіки та права «КРОК» в 2019 році  (далі - Правила прийому) 

такі зміни: 

1. У розділі V:  
1) доповнити пункти 5.4. та 5.5  текстом такого змісту:  

ІІІ потік (на вільні місця ліцензованого обсягу) 

Етапи вступної кампанії 
Денна, заочна,  

дистанційна форми навчання 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови 
07-15 жовтня  

Додаткове фахове вступне випробування в Університеті 

для вступників з інших спеціальностей 
07-15 жовтня  

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на 

основі результатів єдиного вступного іспиту  
07 жовтня – 22 листопада 

Спеціальна  сесія єдиного  вступного іспиту  05 листопада 

Фахові вступні випробування  07 жовтня  - 25 листопада 

Додаткове фахове вступне випробування в Університеті 

для вступників з інших спеціальностей, які складали 

єдиний вступний іспит 

07 жовтня-  - 25 листопада 

Термін оприлюднення рейтингового списку (не пізніше) 26 листопада 

Терміни зарахування вступників (не пізніше) 29 листопада 

 

2) додати новий пункт 5.7  такого змісту: 
«5.7 Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання 

вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 229 Громадське здоров’я, 073 Менеджмент, освітня програма 

«Медіація та вирішення конфліктів»  проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії заочна форма навчання 

Прийом заяв та документів  09 вересня – 30 жовтня 



Фахові вступні випробування  09 вересня – 31 жовтня 

Додаткове фахове вступне випробування в Університеті 

для вступників з інших спеціальностей 
09 вересня – 31 жовтня 

Термін оприлюднення рейтингового списку (не пізніше) 01 листопада 

Терміни зарахування вступників (не пізніше) 05 листопада 

2. У розділі VІІ:  

1) пункт 7.4  доповнити  новим підпунктом 3 такого змісту: 

« 3) для вступу на спеціальність 229 Громадське здоров’я: 

 результати  вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної 

мови (англійська, німецька, французька, іспанська); 

результати   фахового вступного випробування. 

Особа може вступати до Університету для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за 

умови успішного проходження додаткового вступного випробування з 

урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи 

магістра.  

Фахове випробування, додаткове вступне випробування проводиться у 

формі усного іспиту. Результати фахового випробування оцінюються  за 

шкалою  від 100 до 200 балів. Вступник допускається до участі у конкурсному 

відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів складає не менше 

120. Результати додаткового вступного випробування оцінюються за шкалою 

склав /не склав.  Середній бал розраховується по стобальній системі з 

округленням до 0,001.» 

3. В додатки 1,3,6 до Правил прийому внести відповідні зміни. 

(Додаються). 

 

Схвалено рішенням Приймальної комісії Університету “КРОК” 27 серпня 

2019 року, протокол №39. 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії                               Л.В.Іщенко 
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