
Зарахування вступників на основі повної загальної середньої 
освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 

 
8.1. Зараховуються до приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 
Дем’янчука» відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання 
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю 
балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному 
відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на 
напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого 
вони брали участь у міжнародній олімпіаді. 

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до 
конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти 
зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, 
для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є 
призерами, у тому числі: 

інформатика – при вступі на напрями «прикладна математика», 
«інформатика»; 

інформаційні технології - при вступі на напрями «прикладна 
математика», «інформатика»; 

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань 
«економіка та підприємництво»; 

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі 
знань «право»; 

історія – при вступі на напрями (спеціальності) «дошкільна освіта», 
«початкова освіта», «реклама і зв’язки з громадськістю (за видами 
діяльності)», «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки»; 

екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких 
профільними визначено предмети «біологія»;  

педагогіка і психологія - при вступі на напрями (спеціальності) 
«практична психологія» та напрями (спеціальності) галузей знань 
«педагогічна освіта»; 

фізична культура і спорт – при вступі на напрям (спеціальності) галузі 
знань «фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». 

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії наук України 
зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник 
брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з 
додатком 1 до цих Правил. 

Чемпіонам та призерам (особам, які посіли І–ІІІ місця) чемпіонатів 
України, проведених протягом двох останніх років відповідно до Єдиних 
календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, 
затверджених відповідно наказами Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 27 лютого 2013 року № 216 та Міністерства молоді та 



спорту України від 13 лютого 2015 року № 484, при вступі на напрям 
підготовки 6.010202 «Спорт» на основі повної загальної середньої освіти 
додатково нараховуються бали. 

Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських 
учнівських олімпіад та III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, вноситься 
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і 
науки до Єдиної бази до 01 липня. 

8.3. Норма, визначена пунктами 8.1, 8.2 цього розділу, поширюється на 
учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – 
захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, 
визначеними наказами Міністерства освіти і науки України.  
 


