Додаток 1
до Правил прийому до
ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет» в 2019 році

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги, нормативні терміни та вартість навчання
Товариство з обмеженою відповідальністю Вищий навчальний заклад «Східно-європейський
слов'янський університет»
Освітній ступінь БАКАЛАВР
Галузь знань
Код

01

03

Назва

Спеціальність
Код

Назва

014

Середня освіта

014

Середня освіта

Освіта

Гуманітарні
науки

014

Середня освіта

014

Середня освіта

035

Філологія

035

Філологія

035

Філологія

Соціальні та
поведінкові
науки

053

Психологія

291

05

Соціальні та
поведінкові
науки

071

07

Управління та
адміністрування
Управління та
адміністрування

072

07
07

Управління та
адміністрування

073

05

Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні
студії
Облік і
оподаткування
Фінанси,
банківська справа
та страхування
Менеджмент

Спеціалізація
(освітня програма)

014.02 Середня освіта
(Мова і література
(англійська))
014.02 Середня освіта
(Мова і література
(німецька))
014.02 Середня освіта
(Мова і література
(словацька))
014.02 Середня освіта
(Мова і література
(угорська))
035.03 Слов’янські
мови і літератури
(переклад включно)
035.04 Германські
мови і літератури
(переклад включно)
035.07 Угро-фінські
мови і літератури
(переклад включно)
Психологія

Вартість одного року
навчання, грн.
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
13000
12000

13000

12000

13000

12000

13000

12000

13000

12000

13000

12000

13000

12000

14000

12000

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

18000

-

Облік і
оподаткування

15000

14000

Фінанси, банківська
справа та страхування

15000

14000

Менеджмент

17000

15000

Додаток 2 до Правил прийому до
ВНЗ "Східно-європейський слов'янський університет" в 2019 році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на
другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
для здобуття освітнього ступеню бакалавра
Товариства з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад Східно-європейський слов'янський університет"
На другий (третій) курс денної та заочної форм навчання

Форма навчання денна
Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОС молодшого
бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста**
Назва
Код

Спеціальності
ОС бакалавра
Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

2 р.10 міс.
(1 р. 10 міс.)

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

2 р.10 міс.
(1 р. 10 міс.)

Кафедра філології
Початкова освіта

5.01010201

Дошкільна освіта

5.01010101

Музичне мистецтво

5.02020401

Хореографія

5.02020201

Народна художня творчість

5.02010401

Образотворче мистецтво

5.02020501

Декоративно-прикладне мистецтво
Інші спеціальності

5.02020801

Початкова освіта

5.01010201

Дошкільна освіта

5.01010101

Музичне мистецтво

5.02020401

Хореографія

5.02020201

Народна художня творчість

5.02010401

Образотворче мистецтво

5.02020501

Декоративно-прикладне мистецтво
Інші спеціальності

5.02020801

014.02 Середня освіта
(Мова і література (англійська))
014.02 Середня освіта
(Мова і література (німецька))
.014

Освіта

014.02 Середня освіта
(Мова і література (словацька))
014.02 Середня освіта (Мова і
література (угорська))
035.03 Слов’янські мови і літератури
(переклад включно)

.035

Філологія

035.04 Германські мови і літератури
(переклад включно)
035.07 Угро-фінські мови і літератури
(переклад включно)

Кафедра психології
Лікувальна справа

5.12010101

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

Стоматологія

5.12010104

Стоматологія ортопедична

5.12010106

Стоматологічна справа

5.12010107

Лабораторна діагностика

5.12010201

Фармація
Акушерська справа

.053

Психологія

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

2 р.10 міс.
(1 р. 10 міс.)

Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

2 р.10 міс.
(1 р. 10 міс.)

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

2 р.10 міс.
(1 р. 10 міс.)

Психологія

5. 12020101
5.12010105

Інші спеціальності

Кафедра міжнародних відносин

Правознавство

5.03040101

291

Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

Кафедра фінансів, банківської справи , обліку і оподаткування
Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

Бухгалтерський облік

5.03050901

Комерційна діяльність

5.03050702

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701
.071

Економіка підприємства

5.03050401

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність
Товарознавство та комерційна діяльність

5.03050802
5.03051001

Інші спеціальності
Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

Бухгалтерський облік

5.03050901

Комерційна діяльність

5.03050702

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Економіка підприємства

5.03050401

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність
Інші спеціальності

5.03050802

.072

Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

2 р.10 міс.
(1 р. 10 міс.)

Менеджмент

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

2 р.10 міс.
(1 р. 10 міс.)

Кафедра менеджменту
Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Комерційна діяльність

5.03050702

Організація обслуговування населення
Економіка підприємства

5.14010202
5.03050401

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

Діловодство

5.02010501

Бухгалтерський облік

5.03050901

Організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
Готельне обслуговування

5.07010102

Туристичне обслуговування

5.14010301

Ресторанне обслуговування

5.14010102

Правоохоронна діяльність

5.03040102

Правознавство

5.03040101

Фінанси і кредит

5.03050801

Виробництво харчової продукції

5.05170101

Оціночна діяльність
Інші спеціальності

5.03050802

5.14010101

.073

Менеджмент

Форма навчання заочна
Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОС молодшого
бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста**
Назва
Код

Спеціальності
ОС бакалавра
Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

3 р. 6 міс.
(2 р. 6 міс.)

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

3 р. 6 міс.
(2 р. 6 міс.)

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

3 р. 6 міс.
(2 р. 6 міс.)

Кафедра філології
Початкова освіта

5.01010201

Дошкільна освіта

5.01010101

Музичне мистецтво

5.02020401

Хореографія

5.02020201

Народна художня творчість

5.02010401

Образотворче мистецтво

5.02020501

Декоративно-прикладне мистецтво
Інші спеціальності

5.02020801

Початкова освіта

5.01010201

Дошкільна освіта

5.01010101

Музичне мистецтво

5.02020401

Хореографія

5.02020201

Народна художня творчість

5.02010401

Образотворче мистецтво

5.02020501

Декоративно-прикладне мистецтво
Інші спеціальності

5.02020801

Лікувальна справа

5.12010101

Сестринська справа

5.12010102

Медико-профілактична справа

5.12010103

Стоматологія

5.12010104

Стоматологія ортопедична

5.12010106

Стоматологічна справа

5.12010107

Лабораторна діагностика

5.12010201

014.02 Середня освіта
(Мова і література (англійська))
014.02 Середня освіта
(Мова і література (німецька))
.014

Освіта

014.02 Середня освіта
(Мова і література (словацька))
014.02 Середня освіта (Мова і
література (угорська))
035.03 Слов’янські мови і літератури
(переклад включно)

.035

Філологія

035.04 Германські мови і літератури
(переклад включно)
035.07 Угро-фінські мови і літератури
(переклад включно)

Кафедра психології

.053

Психологія

Психологія

Фармація
Акушерська справа

5.12020101
5.12010105

Інші спеціальності

Кафедра фінансів, банківської справи , обліку і оподаткування
Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

Бухгалтерський облік

5.03050901

Комерційна діяльність

5.03050702

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Економіка підприємства

5.03050401

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність
Товарознавство та комерційна діяльність

5.03050802

.071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

3 р. 6 міс.
(2 р. 6 міс.)

.072

Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

3 р. 6 міс.
(2 р. 6 міс.)

5.03051001
Інші спеціальності
Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

Бухгалтерський облік

5.03050901

Комерційна діяльність

5.03050702

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Економіка підприємства

5.03050401

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність
Інші спеціальності

5.03050802

Кафедра менеджменту
Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Комерційна діяльність

5.03050702

Організація обслуговування населення
Економіка підприємства

5.14010202
5.03050401

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

Діловодство

5.02010501

Бухгалтерський облік

5.03050901

Організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010102

Готельне обслуговування

5.14010101

Туристичне обслуговування

5.14010301

Ресторанне обслуговування

5.14010102

Правоохоронна діяльність

5.03040102

Правознавство

5.03040101

Фінанси і кредит

5.03050801

Виробництво харчової продукції

5.05170101

Оціночна діяльність
Інші спеціальності

5.03050802

Примітки:
*Орієнтовні дані (за результатами прийому у 2018 році)

.073

Менеджмент

Менеджмент

Фахове
випробування

2 курс
(3 курс)

3 р. 6 міс.
(2.р. міс.)

Додаток 3
до Правил прийому до
ВНЗ "Східно-європейський слов'янський університет" в 2019 році
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)
Товариства з обмеженою відповідальністю Вищий навчальний заклад "Східно-європейський слов'янський університет"
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Спеціальності ОС молодшого
бакалавра, бакалавра
(спеціаліста, магістра
медичного та ветеринарномедичного спрямувань),
Код
Назва

.014

.035

.053

291

.072

.071

.073

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів, творчих
конкурсів)

Вага
Вага
Вага бала за
Мінімальна
предметів атестату
успішне
кількість балів
закінчення для допуску до
сертифіка
про
участі в
ту ЗНО
повну підготовчих
загальну курсів цього конкурсі або
для
освіту
ВНЗ
зарахування на

Кафедра філології
014.02 Середня освіта
1.Українська мова та
(Мова і література (англійська))
література(базовий рівень)
2.Іноземна мова.(Англійська мова;
014.02 Середня освіта
Французька мова; Німецька мова)
(Мова
і
література
(німецька))
Середня освіта
014.02 Середня освіта
3.Історія України/
Географія
(Мова і література (словацька))
014.02 Середня освіта (Мова і література
(угорська))
1.Українська мова та
035.03 Словянські мови і літератури
література(базовий рівень)
(переклад включно)
035.04 Германські мови і літератури
2.Іноземна мова.(Англійська мова;
Філологія
(переклад включно)
Французька мова; Німецька мова)
035.07 Угро-фінські мови і літератури
3.Історія України/
(переклад включно)
Географія
Кафедра психології та педагогіки
2.Українська мова та
література(базовий рівень)
Психологія
Психологія
2.Біологія
3.Математика/
Іноземна мова
Кафедра міжнародних відносин
1.Іноземна мова.(Англійська мова;
Міжнародні
Французька мова; Німецька мова)
відносини, суспільні
Міжнародні відносини, суспільні
2.Українська мова та
комунікації та
комунікації та регіональні студії
література(базовий рівень)
регіональні студії
3.Історія України/
Географія
Кафедра фінансів, банківської страви, обліку і оподаткування
1.Математика(базовий рівень)
Фінанси, банківська
Фінанси, банківська справа та страхування 2.Українська мова та
справа та страхування
література(базовий рівень)
3.Історія України/
Географія
1.Математика(базовий рівень)
Облік і оподаткування

Менеджмент

Облік і оподаткування

Менеджмент

Примітки:
*Орієнтовні дані (за результатами прийому у 2018 році)
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Додаток 4
до Правил прийому до
ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет» в 2019 році

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню
освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
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Додаток 5
до Правил прийому на навчання до
ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет» в 2019 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України 11 жовтня 2018
року № 1096
ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції
України 21 грудня 2018 року
за № 1457/32909

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв в електронній формі
на участь у конкурсному відборі до
ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет» в 2019 році
І. Загальні положення
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011
року № 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня
2017 року № 550), визначає механізм подання вступником заяви в
електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти
та її розгляду закладом вищої освіти.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
- заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до
закладів вищої освіти (далі - електронна заява) - запис, що вноситься
вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним
у режимі онлайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою
https://ez.osvitavsim.org.ua/ та містить відомості про обрані ним заклади вищої
освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви;

- особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за
допомогою якої вступник подає електронну заяву до ВНЗ «Східноєвропейський слов'янський університет» та контролює її статус;
- статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що
встановлюється ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет» в
Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті
вступника;
- Умови прийому - Умови прийому на навчання до закладів вищої
освіти України в 2019 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки
України від 11 жовтня 2018 року № 1096 в 2019 році, затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082.
3. Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
«Зареєстровано в Єдиній базі» - підтвердження факту подання
електронної заяви до ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет»;
«Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято ВНЗ
«Східно-європейський слов'янський університет» до розгляду, але дані
стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням
електронній заяві цього статусу Університет зазначає перелік даних, які
потребують уточнення, та спосіб їх подання;
«Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято ВНЗ
«Східно-європейський слов'янський університет» до розгляду та в
установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі
в конкурсному відборі;
«Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної
заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення
Приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу ВНЗ
«Східно-європейський слов'янський університет» зазначає причину відмови;
«Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою,
що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному
кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі
освіти» або «Потребує уточнення вступником»;
«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою
пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не
подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному
кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти»
або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання
електронних заяв. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з
такою самою пріоритетністю;

«Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається
такою, що не подавалась, якщо її скасовано ВНЗ «Східно-європейський
слов'янський університет» за рішенням Приймальної комісії, за умови
виявлення Університетом технічної помилки, зробленої під час внесення
даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну
помилку;
«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у
конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та
юридичних осіб. Статус встановлюється у таких випадках:
- вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на
місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Правил прийому;
- вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що
фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також
має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований
до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та
юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для
зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до
зарахування;
«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб)» - вступник втратив право бути зарахованим до ВНЗ
«Східно-європейський слов'янський університет» за обраною спеціальністю
(спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку
з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням тощо. При
встановленні заяві такого статусу Університет обов’язково зазначає причину
виключення;
«Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб)» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ВНЗ
«Східно-європейський слов'янський університет» за кошти фізичних та/або
юридичних осіб;
«Відраховано» - вступника відраховано із ВНЗ «Східно-європейський
слов'янський університет» або скасовано його зарахування.
4. ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет» до початку
вступної кампанії у строки, визначені в Правилах прийому, вносять до
Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом
на навчання в 2019 році, при цьому щодо кожної з них зазначаються:
- назва конкурсної пропозиції;

- вид конкурсної пропозиції;
- структурний підрозділ, у якому ведеться підготовка;
- освітній ступінь;
- назва та код спеціальності;
- назви(а) освітніх(ьої) програм(и);
- форма навчання;
- курс, на який здійснюється прийом;
- встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;
- дати початку та закінчення прийому заяв;
- ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум;
- обсяг прийому на контракт;
- перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості
балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.
II. Подання електронної заяви
1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Правилах
прийому.
2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий
електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою
https://ez.osvitavsim.org.ua/.
3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
- адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена
адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
- пароль для входу до особистого електронного кабінету;
- номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього
незалежного оцінювання;
- серія та номер атестата про повну загальну середню освіту;
- середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як
середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок
(інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація).
Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи у
загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому
електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до
подання першої заяви.
4. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу,
перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по
батькові, дата народження) він отримує на зазначену ним адресу електронної
пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету
вступника.
Строк для активації вступником особистого електронного кабінету одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.
6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до
особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном
та
паролем
на
інтернет-сайті
за
електронною
адресою
https://ez.osvitavsim.org.ua/.
7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної
бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням
телефонних кодів для можливості оперативного зв’язку ВНЗ «Східноєвропейський слов'янський університет» з вступником.
Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):
- додатка до атестата про повну загальну середню освіту;
- кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що подає до
Університету;
- якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі
сільського коефіцієнта, - довідки про реєстрацію місця проживання особи
(додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).
Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній
ступінь та конкурсну пропозицію для участі у конкурсному відборі для
зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у
розділі Єдиної бази, до якого має доступ ВНЗ «Східно-європейський
слов'янський університет». У момент подання електронна заява отримує
статус «Зареєстровано в Єдиній базі».
9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в
особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві
встановлюється один із статусів:
«Скасовано вступником» - якщо заяву не зареєстровано у ВНЗ «Східноєвропейський слов'янський університет»;
«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою
пріоритетністю)» - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у
ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет». При цьому вступник
не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви
Приймальною комісією
ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет»
1. Ректор ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет»
забезпечує опрацювання Приймальною комісією електронних заяв, що
надійшли до Університету, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та
Правил прийому до ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет».
2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі»
розглядається Приймальною комісією ВНЗ «Східно-європейський
слов'янський університет» у строки, встановлені Правилами прийому 2019
року. За результатами розгляду уповноважена особа Приймальної комісії
надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в
особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі
освіти» або «Потребує уточнення вступником».
При встановленні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі
освіти» ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет» зазначає час
та місце проведення відповідного випробування. Внесені дані
відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.
При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення
вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують
уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати.
Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.
Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює
статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої
освіти».
3. На підставі рішення Приймальної комісії ВНЗ «Східноєвропейський слов'янський університет» про допущення чи недопущення
вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до Університету
електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до
конкурсу», або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням
причини відмови).
4. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ВНЗ
«Східно-європейський слов'янський університет» на підставі рішення
Приймальної комісії до дати закінчення прийому заяв та документів за умови
допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної
бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку,
сформованим в Єдиній базі. При цьому заяві встановлюється статус

«Скасовано закладом освіти» з обов’язковим зазначенням причини
скасування. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання
анулюється в Єдиній базі.
Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день
його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.
5. Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти
фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на
місця за державним або регіональним замовленням.
6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як
«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного
(регіонального) бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб)», зобов’язаний виконати вимоги
Правил прийому 2019 року ВНЗ «Східно-європейський слов'янський
університет» .
7. Після виконання вступником вимог Правил прийому на підставі
рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування на
навчання уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на
«Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».
Ректор ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет» видає наказ
про зарахування на навчання такого вступника.
8. За рішенням Приймальної комісії статус електронної заяви
«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного
(регіонального) бюджету)» може бути змінений на статус «Допущено до
конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».
У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала
статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб)», вимог Правил прийому рішення про рекомендування його
до зарахування анулюється Приймальною комісією ВНЗ «Східноєвропейський слов'янський університет» та статус електронної заяви
змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб)».
9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про
зарахування в частині, що стосується вступника, статус електронної заяви
змінюється зі статусу «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб)» на статус «Відраховано».

Додаток 6
до Правил прийому до
ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет» в 2019 році

Організація прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства
до «ВНЗ Східно-європейський слов'янський університет»
за освітнім ступенем бакалавр
І. Вимоги до рівня освіти вступників
1.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс до
«ВНЗ Східно-європейський слов'янський університет» (далі – Університет)
приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали до
України і мають іноземні документи про повну середню освіту.
1.2. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які вступають до
Університету, повинні володіти мовою навчання на обраній освітній
програмі (спеціалізації) на рівні В1.
ІІ. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
2.1. Прийом заяв і документів, оформлення особових справ вступників
та інші функції, пов’язані з прийомом до Університету іноземців та осіб без
громадянства, виконує Приймальна комісія.
2.2. Порядок роботи Приймальної комісії: – з понеділка по п’ятницю –
з 9:00 до 18:00.
2.3. Оформлення і видача запрошень на навчання, прийом заяв і
документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників
проводяться в такі терміни:
Початок оформлення і видачі запрошень на
навчання
Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів
Закінчення оформлення і видачі запрошень на
навчання іноземних громадян
Проведення вступних випробувань
Зарахування вступників

01 березня
04 лютого
18 лютого

16 вересня
21 жовтня
13 вересня

20 – 26
лютого
27 лютого –
28 лютого

21 – 31
жовтня
26 жовтня –
31 жовтня

2.4. Запрошення на навчання видається Університетом за попереднім
зверненням іноземця з наданням таких документів:
– копія першої сторінки національного паспорта іноземця, що встановлює
його особу, з перекладом на українську мову;

– копія документа про попередню освіту з одержаними з навчальних
дисциплін оцінками (балами) або академічна довідка (із зазначенням номера
та назви документа) з перекладом на українську мову;
– згода на обробку персональних даних.
Документи надсилаються у відсканованому вигляді на адресу
електронної пошти Приймальної комісії: eesu@urk.net
ІІІ. Порядок прийому заяв і документів
3.1. Для вступу до «ВНЗ Східно-європейський слов'янський
університет» іноземець особисто подає до Приймальної комісії наступні
документи:
1) заява про вступ;
2) анкета;
3) національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу
без громадянства з оформленою візою типу D-13 для країн з візовим
порядком в’їзду, яка видається консульськими установами України за
кордоном на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України (оригінал та копію перекладу
українською мовою з нотаріальним засвідченням в Україні);
4) свідоцтво про народження (оригінал та копію перекладу українською
мовою та нотаріальним засвідченням в Україні);
5) документ про отриману освіту (повна середня освіта) (оригінал та копію з
перекладом українською мовою та нотаріальним засвідченням в Україні);
6) додаток до документа про отриману освіту (перелік вивчених дисциплін)
(оригінал та копію з перекладом українською мовою та нотаріальним
засвідченням в Україні);
7) медичний документ (сертифікат) про стан здоров'я, завірений офіційним
органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, виданий не раніше
ніж за два місяці до від'їзду іноземця на навчання в Україну: документ має
містити відомості про результати флюорографічного обстеження та аналіз на
ВІЛ (копію оригіналу документу і копію перекладу українською мовою);
8) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
9) згода на збір та обробку персональних даних;
10) договір страхування відповідальності за відшкодування витрат,
пов'язаних з виконанням рішення про адміністративне видворення за межі
України (депортацію).
Заява та копії документів, зазначені в цьому пункті, зберігаються в
особовій справі вступників/студентів.
IV. Організація конкурсного відбору та зарахування
4.1. Прийом на навчання здійснюється за результатами вступного
випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття ступеня
бакалавра у формі співбесіди з конкурсного предмета. Вступне випробування
проводиться на мові навчання. Для проведення випробування створюється

екзаменаційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора
Університету. Програми вступних випробувань, а також критерії оцінювання
знань затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше ніж за 3
місяці до початку вступних випробувань і оприлюднюються на офіційному
веб-сайті.
4.2. Для проведення вступних випробувань складається розклад, який
затверджується головою Приймальної комісії (ректором). Приймальна
комісія повідомляє вступника щодо розкладу вступних випробувань.
4.3. Приймальна комісія здійснює обчислення балів вступника на основі
документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально
необхідне для вступу значення кількості балів із конкурсного предмету(100),
з якого проводиться співбесіда.
4.4. Зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавр
здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на
продовження навчання, що підтверджуються відповідним документом в
країні його походження.
4.5. Рішення про рекомендування до зарахування вступників за кошти
фізичних та юридичних осіб Приймальна комісія ухвалює у терміни,
визначені у пункті 2.3 цього Додатку до Правил прийому. Договір про
надання освітніх послуг між Університетом та фізичною (юридичною)
особою укладається після видання наказу про зарахування.
4.6. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня
бакалавра зараховуються до Університету
на підставі наказів про
зарахування. Накази про зарахування на навчання видаються ректором «ВНЗ
Східно-європейський слов'янський університет» на підставі рішення
Приймальної комісії та верифікуються в Єдиній базі.

Додаток 7
до Правил прийому до
ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет» в 2019 році

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей
Товариство з обмеженою відповідальністю Вищий навчальний заклад «Східно-європейський
слов'янський університет»
Освітній ступінь БАКАЛАВР
Галузь знань
Код

Назва

Спеціальність
Код

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Назва

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

10

5

3 р.10 міс.

4 р. 6 міс.

10

5

3 р.10 міс.

4 р. 6 міс.

10

5

3 р.10 міс.

4 р. 6 міс.

10

5

3 р.10 міс.

4 р. 6 міс.

5

2

3 р.10 міс.

4 р. 6 міс.

10

6

3 р.10 міс.

4 р. 6 міс.

5

2

3 р.10 міс.

4 р. 6 міс.

25

3 р.10 міс.

4 р. 6 міс.

-

3 р.10 міс.

-

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ
Середня освіта

014.02 Середня
освіта
(Мова і література
(англійська))
014.02 Середня
освіта
(Мова і література
(німецька))
014.02 Середня
освіта
(Мова і література
(словацька))
014.02 Середня
освіта (Мова і
література
(угорська))
035.03 Слов’янські
мови і літератури
(переклад включно)
035.04 Германські
мови і літератури
(переклад включно)
035.07 Угро-фінські
мови і літератури
(переклад включно)

014
Середня освіта
014
01

Освіта

Середня освіта
014
Середня освіта
014

035

03

Гуманітарні
науки

Філологія
Філологія

035
Філологія
035

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
05

Соціальні та
поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

25

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

05

Соціальні та
поведінкові науки

291

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

25

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ
07

Управління та
адміністрування

071

Облік і
оподаткування

Облік і
оподаткування

25

25

3 р.10 міс.

4 р. 6 міс.

07

Управління та
адміністрування

072

Фінанси, банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та
страхування

25

25

3 р.10 міс.

4 р. 6 міс.

30

30

3 р.10 міс.

4 р. 6 міс.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

Товариство з обмеженою відповідальністю Вищий навчальний заклад «Східно-європейський
слов'янський університет»
Вартість навчання на 2019-2020 н.р.
Галузь знань
Код

Спеціальність

Назва

Код

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Назва

Вартість одного року навчання, грн. *
Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

1000 $

800 $

1000 $

800 $

1000 $

800 $

1000 $

800 $

1000 $

800 $

1000 $

800 $

1000 $

800 $

1200 $

1000 $

1500 $

-

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ
Середня освіта

014.02 Середня освіта
(Мова і література
(англійська))
014.02 Середня освіта
(Мова і література
(німецька))
014.02 Середня освіта
(Мова і література
(словацька))
014.02 Середня освіта
(Мова і література
(угорська))
035.03 Слов’янські мови і
літератури (переклад
включно)
035.04 Германські мови і
літератури (переклад
включно)
035.07 Угро-фінські мови
і літератури (переклад
включно)

014

01

014

Освіта

Середня освіта
Середня освіта

014

014

Середня освіта

035

Філологія
Філологія

03

Гуманітарні науки

035
Філологія
035

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
05

Соціальні та
поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
05

Соціальні та
поведінкові науки

291

Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ
07

Управління та
адміністрування

071

Облік і оподаткування

07

Управління та
адміністрування

072

Фінанси, банківська
справа та страхування

Облік і оподаткування
Фінанси, банківська
справа та страхування

1200 $

1000 $

1200 $

1000 $

1200 $

1000 $

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
07

Управління та
адміністрування

073

Примітки:
*По курсу Нац.банку України

Менеджмент

Менеджмент

