Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи» у 2016 році (далі – Правила прийому),
затверджених на засіданні Вченої ради Університету (протокол засідання
Вченої ради Університету № 5 від 14 грудня 2015 року) внесені Приймальною
комісією Державного вищого навчального закладу «Університет банківської
справи» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Про
затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня
2015 року № 1085” від 06 червня 2016 року № 622 та у зв’язку з розширення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки бакалаврів
в галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності 125 «Кібербезпека»
(протокол № 10/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки
України від 2 липня 2016 р. м. Київ), (протокол засідання Приймальної комісії
Університету № 15 від 02 липня 2016 року):
1. У розділі IV Правил прийому:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
«Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на перший курс (зі скороченим строком
навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на
вакантні місця ліцензованого обсягу осіб на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра
проводяться в такі строки (табл. 3)
Таблиця 3. Етапи вступної кампанії для здобуття
ступеня бакалавра
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
(прийом на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з
нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу)
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та
документів
Строки проведення Університетом
фахових вступних випробувань
Терміни оприлюднення
рейтингового списку вступників
Терміни виконання вступниками
вимог до зарахування
Терміни зарахування вступників

Денна форма навчання

Заочна форма
навчання
11 липня 2016 року
20 липня 2016 року
о 18.00 год.
21 липня – 27 липня
2016 року

не пізніше 12 години
1 серпня 2016 року
- на місця за державним замовленням до 18.00
год. 05 серпня 2016 року;
- на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше 10 серпня 2016 року
- за державним замовленням - не пізніше 12
години 06 серпня 2016 року;
- за рахунок цільових пільгових державних
кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб
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(за умови виконання набору за державним
замовленням за відповідною спеціальністю
(спеціалізацією) не пізніше
11 серпня 2016 року

2. У розділі VІ Правил прийому:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають до Університету для здобуття ступня бакалавра,
зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання
(результати вступних іспитів), визначених Переліком конкурсних предметів
(табл. 5):
Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної
середньої освіти до Університету для навчання за ступенем бакалавра
Шифр Галузь знань
галузі

Код та назва
спеціальності

071. Облік і
оподаткування

07

Управління та
адміністрування

Назва
спеціалізації

Ваговий
коефіцієнт
математика (профільний),
0,4
українська мова та
0,25
Облік і аудит література
історія України або
0,2
географія або іноземна
мова
0,4
Банківська математика (профільний),

справа;
Банківська
справа та
072. Фінанси,
фінансова
банківська справа аналітика;
та страхування
Фінанси;
Фінанси та
страхування;
Фінанси і
кредит
Економічна
кібернетика

05

Соціальні та
поведінкові
науки

051. Економіка

Назва предметів

Міжнародна
економіка

Назва предмета

українська мова та
література

0,25

історія України або
географія або іноземна
мова

0,2

математика (профільний),
українська мова та
література
історія України або
географія або іноземна
мова
математика (профільний),
українська мова та
література
історія України або
географія або іноземна
мова
математика (профільний),

0,4
0,25

Управління
персоналом та українська мова та
економіка література

0,2

0,4
0,25
0,2

0,4
0,25

4
праці

08

12

Право

Інформаційні
технології

081. Право

122. Ком’ютерні
науки та
інформаційні
технології

125 Кібербезпека

історія України або
географія або іноземна
мова
історія України
Фінансове та (профільний)
українська мова та
господарське література
право
іноземна мова або
географія або математика
Інтелектуальні математика (профільний),
системи українська мова та
прийняття література
рішень у іноземна мова або фізика
або географія

0,2

0,4
0,25
0,2
0,4
0,25
0,2

фінансовокредитній
сфері

математика (профільний),
українська мова та
Кібербезпека література
іноземна мова або фізика
або географія

0,4
0,25
0,2

Мінімальна кількість балів сертифіката з визначених предметів (табл. 5), з
якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування
на навчання в Університеті для здобуття ступеня бакалавра становить 100
балів.»
3. Додаток 1 до Правил прийому таблицю «Перелік освітніх ступенів
(освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання»
викласти у новій редакції, що додається.
4. Додаток 3 до Правил прийому таблицю «Перелік спеціальностей та
вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим
терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)»
викласти у новій редакції, що додається.
5. Додаток 5 до Правил прийому таблицю «Перелік конкурсних
предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)» викласти у новій редакції, що додається.

