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Етапи вступної кампанiї
Реєстрація для участі у вступних іспитах¹
Реєстрація для участі у творчих конкурсах²

20 - 30 червня
01 травня - 30 червня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, заванта01 липня
ження необхідних документів
Проведення Університетом вступних іспитів, творчих конкурсів
01 - 13 липня
Прийом заяв для участі в конкурсному відборі від абітурієнтів,
14 липня які вступають за результатами зовнішнього незалежного оціню- 22 липня
(до 18:00)
вання, а також іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня
Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди
на місця державного замовлення.
14 липня Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на основі вступних 16 липня
(до 18:00)
іспитів та/або творчих конкурсів на місця за кошти фізичних
(юридичних) осіб
Проведення Університетом співбесід
17 - 19 липня
Додаткова сесія вступних іспитів та творчих конкурсів для абіту14 - 22 липня
рієнтів, які вступають на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зара- 20 липня до 12:00
хування за результатами співбесід
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним
замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за 22 липня до 10:00
результатами співбесід
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за ре- 22 липня до 15:00
зультатами співбесід, за державним замовленням
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням реко- Не пізніше 27 липня
мендованих до зарахування на навчання за державним замовленням
Виконання вимог для зарахування на навчання за державним
замовленням.
Подання заяв вступниками, що отримали рекомендацію для зара- 27 липня - 04 серпня
хування на навчання за державним замовленням та бажають
(до 18:00)
брати участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням
05 серпня
Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
27 липня - 10 серпня
від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку І етап - 05 серпня
рекомендованих для абітурієнтів, які вступають на місця за кошти ІІ етап - 09 серпня
ІІІ етап - 11 серпня
фізичних та/або юридичних осіб
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юри- І етап - 09 серпня
ІІ етап - 11 серпня
дичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
ІІІ етап - 15 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця
за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані
на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 19 серпня

1 Див. § 4.1.3 Правил прийому
2 Див. Додаток 2.8. Регламент проведення творчого конкурсу Київським національним університетом
імені Тараса Шевченка під час вступу на спеціальність 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво"

Документи
• Паспорт (оригінал+копія*)
ID-картка: копія з обох сторін + витяг з реєстру або інший документ про реєстрацію
Паспорт-книжка: копії 1-2 сторінки + сторінка із зазначенням реєстрації
• Військово-обліковий документ для хлопців ¹ (оригінал+копія*)
• Документ про повну загальну середню освіту + додаток до нього (оригінал)
• Ідентифікаційний код (оригінал+копія*)
• Сертифікат ЗНО (оригінал) + інформаційна картка (роздруковується з особистої
сторінки вступника на сайті: https://testportal.gov.ua)
• 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см
• Папка-швидкозшивач (для формування особової справи вступника)
¹Для військовозобов’язаних – військово-обліковий документ: військовий квиток або тимчасове посвідчення, а для
призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць.
*Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за
оригіналами приймальна (відбіркова) комісія Університету. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Конкурсний бал
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсних балів вступників.
Конкурсний бал (КБ) вступника розраховується за формулою:

КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А + К5×ОУ
П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів з першого та другого предметів;
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу (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 2.7. Правил прийому);
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету за
шкалою від 100 до 200 балів під час вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені
в Додатку 2.6. Правил прийому.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 визначені Додатком 2.4. до цих Правил
прийому для кожної освітньої програми, з якої проводиться набір на навчання.

Факультет соціології

054
Факультет соціології з 2007 року працює в КНУ імені Тараса Шевченка як окремий підрозділ. Хоча інституційне оформлення соціології у Київському університеті відбулося ще на початку ХХ ст. Нині
він є найбільшим та найпотужнішим центром соціологічної освіти в
Україні. Тут працюють відомі українські соціологи.

Контакти
03022
м. Київ,
пр. Академіка Глушкова, 4-д
+38 (044) 521-32-63
vstup.soc@knu.ua
sociology.knu.ua

На факультеті функціонують 4 кафедри:
- теорії та історії соціології;
- методології та методів соціологічних досліджень;
- соціальних структур та соціальних відносин;
- галузевої соціології.
Бази практик
Органи державного управління та інші державні установи, інститути НАН України, провідні вітчизняні центри соціально- політичних
досліджень, маркетингові та рекламні агенції, неурядові ГО.
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Кар’єра
Випускники факультету розвивають українську науку в академічних установах, керують дослідженнями в аналітичних центрах,
займаються вивченням ринку та розробкою маркетингових стратегій у комерційних корпораціях, забезпечують інформаційну
підтримку передвиборчих кампаній політичних партій, розробляють політичні та соціальні технології в державних і неурядових
організаціях та викладають соціологію у ЗВО.

Соціологія
Сертифікати ЗНО, мінімальні бали та вагові коефіцієнти

Українська мова і література

110/0,3

Математика

110/0,3

Історія України або географія, або іноземна мова,
або біологія, або фізика, або хімія

110/0,3

Додаток до атестата
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Рік

Прохідні
бали

2021
2020
2019

187,3
180,3
178,1

Рік

Прохідні
бали

-/0,1

Соціальні технології
Сертифікати ЗНО, мінімальні бали та вагові коефіцієнти

Українська мова і література

110/0,4

Математика

110/0,2

Історія України або географія, або іноземна мова,
або біологія, або фізика, або хімія

110/0,4

2021
2020
2019

186,8
180,8
177,9
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Факультет соціології
Соціологічне забезпечення управлінських процесів
Сертифікати ЗНО, мінімальні бали та вагові коефіцієнти

Рік

Українська мова і література

110/0,2

Математика

110/0,2

Історія України або географія, або іноземна мова,
або біологія, або фізика, або хімія
Додаток до атестата

110/0,5
-/0,1

2021
2020
2019

Прохідні
бали

187,8

С
С

Центр комунікацій

Відділ супроводу вступної кампанії

Ілюстрація обкладинки:

С

Ліза Маркіна

