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Стисло про умови прийому до ФРЕКС у 2014 році 
 

1. Напрями підготовки: “Прикладна фізика” (ПФ), ”Комп’ютерна 
інженерія” (КІ), ”Радіотехніка” (РТ) 

2. Бюджетне навчання: ПФ – 100 місць, КІ – 25 місці, РТ – 25 місць 
3. Умови конкурсу: 
 ПФ – сертифікати ЗНО з української мови та літератури 

(124), фізики (150), математики (124) 
 КІ – сертифікати ЗНО з української мови та літератури 

(124), математики (150), фізики або іноземної мови (124) 
 РТ – за результатами вступного іспиту для осіб, які мають диплом за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненою 
спеціальністю 

4. Додаткові бали: учасникам міжнародних олімпіад, призерам ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і призерам ІІІ етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України з профільних дисциплін, що відбулися у поточному 
навчальному році (див. пп. IX. 1–IX. 6 Правил прийому до КНУ), а також 
особам професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили 
підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка на основі повної загальної середньої освіти, за результатами 
підсумкової атестації (див. пп. IX. 7–IX. 9, додаток 12 до  Правил прийому 
до КНУ) нараховуються додаткові бали! 

5. Право на першочергове зарахування мають:  
• особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” 

надано таке право; 
• особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні” надано таке право; 
• особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 

157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-
патріотичного виховання молоді” надано таке право; 

• особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 
849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 
вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення 
заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надано 
таке право; 
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• випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені 
золотою або срібною медаллю; 

• вступники, які закінчили підготовче відділення Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка у поточному навчальному році; 

• вступники, які у поточному навчальному році отримали повну загальну 
середню освіту в Українському фізико-математичному ліцеї при вступі на 
основі повної загальної середньої освіти; 

• вступники, які у поточному навчальному році отримали повну загальну 
середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Природничо-
науковому ліцеї № 145 м. Києва, ліцеї “Голосіївський” № 241 м. Києва, 
Херсонському фізико-технічному ліцеї, Ліцеї інформаційних технологій 
№ 79 м. Києва, Русанівському ліцеї м. Києва, ліцеї № 208 м. Києва, 
Київській гімназії східних мов № 1; 

• переможці та призери Олімпіади для школярів Київського національного 
університету, яка проводиться в поточному навчальному році на основі 
повної загальної середньої освіти; 

• вступники, які мають вищі бали сертифіката зовнішнього незалежного 
оцінювання з профільного предмету. 

Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною 
пунктом XI.1 Правил прийому до КНУ. 

6. Прийом документів (пп. IV. 2 – IV. 3):  
• Для осіб, що мають складати вступні екзамени: з 11 липня по 24 липня 

(не пізніше 18:00) 2014 р. 
• Для осіб, які не складають вступні екзамени: з 11 липня по 1 серпня (не 

пізніше 12:00) 2014 р. 
• Строки проведення вступних випробувань:  25 липня – 1 серпня 2014 р. 
• Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до 

зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на 
місця державного замовлення у три етапи: 2 серпня, 5 серпня, 8 серпня 
2014 р. (див. п. XIII. 2 Правил прийому до КНУ). 

• Строки вибору вступниками місця навчання: не пізніше 1800  – 4 серпня, 
7 серпня, 10 серпня 2014 р. 

7. Зарахування на бюджетне навчання: 5 серпня, 8 серпня,  11 серпня 2014 р. 
8. Зарахування за контрактом:  не пізніше 18 серпня 2014 р. 
 
Докладніше про умови прийому див. Правила прийому до КНУ: 
http://abit.rpd.univ.kiev.ua/do-vstupu/rules-2014/ 
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