ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ НА 1 КУРС СПЕЦІАЛЬНОСТІ 061
«ЖУРНАЛІСТИКА»
АБІТУРІЄНТИ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ВСТУПИТИ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
061 “ЖУРНАЛІСТИКА”, ПОВИННІ СКЛАСТИ:
1.ТВОРЧИЙ ЗАЛІК (ОБОВ’ЯЗКОВО). Творчий залік можна скласти з
01. 02. 2018 року до 26.07. 2018 року (дивіться розклад). Для складання
ТВОРЧОГО ЗАЛІКУ треба зареєструватися за посиланням… Абітурієнти, які
не пройшли творчий залік, втрачають право на участь у загальному конкурсі
щодо вступу на спеціальність «Журналістика».
СЕРТИФІКАТИ ЗНО:
1.ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ(2016,2017,2018рр.)
2.ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ(2016, 2017, 2018рр.)
3.ЗНО ІНОЗЕМНОЇ МОВИ(2018р.)
АБО МАТЕМАТИКИ(2016,2017,2018рр.)
2018 року вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною
та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі.
Це правило не стосується осіб, які:






мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або
право на зарахування за квотами-1 або квотами-2;
мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження,
статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в
атестаті та в сертифікаті ЗНО.
подають іноземний документ про освіту;
подають документ про повну загальну середню освіту, виданий до
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

Зазначені особи подають документи тільки в паперовій формі.
Також у паперовій формі подаються документи в разі відсутності в Єдиній
базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою
для допуску до участі в конкурсі або у разі неможливості зареєструвати
електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин,
підтверджених довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та
регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання
заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти
фізичних або юридичних осіб не обмежується.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі он-лайн на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua
(реєстрація електронних кабінетів вступників на сайті почнеться 2 липня та
закінчиться о 18 год. 00 хв. 25 липня).
Подання заяви в електронній формі
Під час подання електронної заяви вступник зазначає такі дані та завантажує
такі документи:







зазначає адресу електронної пошти, до якої має доступ;
зазначає номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього
незалежного оцінювання;
зазначає серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
зазначає середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12бальною шкалою;
завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про
повну загальну середню освіту
завантажує скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки
розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до вищого навчального закладу.

У випадку подання заяви в електронній формі оригінали документів
подаються вступником лише один раз під час виконання вимог до
зарахування (у випадку, якщо вступник рекомендований до зарахування до
вищого навчального закладу).
Під час виконання вимог до зарахування вступник зобов’язаний подати
особисто наступні документи:








копію документа, що посвідчує особу;
оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додаток до нього;
оригінал військового квитка або приписного свідоцтва (для
військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків;
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018
років, крім сертифікатів з англійської, французької, німецької та
іспанської мов. Сертифікати ЗНО з англійської, французької, німецької
та іспанської мов приймаються лише за 2018 рік;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
інші документи, якщо це передбачено правилами прийому вищого
навчального закладу.

Подання заяви в паперовій формі
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної
комісії вищого навчального закладу.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто
оригінали:







документа, що посвідчує особу;
військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,
і додаток до нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти);
документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої
освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами2 або квотами-3 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного
підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання
додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:







копію документа, що посвідчує особу;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,
і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2016, 2017
та 2018 років, крім сертифікатів з англійської, французької, німецької
та іспанської мов. Сертифікати ЗНО з англійської, французької,
німецької та іспанської мов приймаються лише за 2018 рік;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вищі навчальні заклади у своїх правилах прийому встановлюють перелік
документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це
викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну
пропозицію.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною
комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються. Копії

документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про
приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення
оригіналів не приймаються.
Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише
один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку, якщо вступник
рекомендований до зарахування до вищого навчального закладу).
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за
наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання.

