
 

 

«Залиш Запитання»  КНУExpo-2021 

Навчально-науковий центр 

«Інститут біології та медицини» 

 

№ ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1.  Чи потрібно вносити оцінки з ДПА в додаток до 

атестату для вступу в КНУ ? 

13 квітня 2021 року відбулося позачергове засідання 

Верховної Ради України, де було підтримано законопроект, 

який скасовує обов’язковість проходження державної 

підсумкової атестації (ДПА) для здобувачів повної 

загальної середньої освіти у 2021 році. Цей документ 

дозволяє випускникові школи, студентові коледжу, 

професійно-технічного, професійного закладу освіти 

самостійно визначитися із тим, чи проходити ДПА у 

формі ЗНО. Ті особи, які вирішили проходити ЗНО, 

зможуть також самостійно вирішити, чи отримувати 

оцінку за ДПА у формі ЗНО у свідоцтво про повну загальну 

середню освіту. АЛЕ новий закон не скасовує ЗНО для 

вступників до закладів вищої освіти. 

2.  Чи буде проведено очний тур олімпіади з біології? Як 

додаткові бали потім відзначити у балі сертифіката ЗНО 

з фахового предмета? 

ІІ (фінальний) тур Всеукраїнської учнівської олімпіади 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з біології для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти відбувся 17 квітня 

2021 року, результати будуть оприлюднені на веб-сайті 

приймальної комісії (https://vstup.knu.ua/) та офіційному 

сайті ННЦ «Інститут біології та медицини» 

(https://biology.univ.kiev.ua/) не пізніше 25 травня 2021 року. 



Призерам під час вступу нараховуються додаткові бали до 

оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з 

одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного 

балу в обсязі 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Для 

нарахування додаткових балів при подачі заяви через 

особистий кабінет вступника,  необхідно у відповідному полі 

поставити відмітку про те, що вступник є призером 

Всеукраїнської учнівської олімпіади Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

3.  Як та коли поселення до гуртожитків, зі зняттям з 

реєстрації чи без неї? 

Після рекомендації до зарахування на навчання, Ви надаєте 

документи для поселення до гуртожитку, Комісія з поселення 

вносить Вас до списку осіб, які потребують поселення та 

формує списки студентів, яким надано ліжко-місце в 

гуртожитку, вказує дати поселення. Зніматися з реєстрації 

місця проживання та військового обліку (для чоловіків) НЕ 

ОБОВ’ЯЗКОВО! Проживання в гуртожитку можливе без 

реєстрації місця проживання за адресою гуртожитку. Більше 

інформації Ви можете знайти на сайті Студмістечка 

(https://studmisto.knu.ua/accommodation-1). 

4.  Коли планується дистанційне проведення олімпіади 

КНУ з біології? 

Всеукраїнська учнівська олімпіади Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з біології для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти проходила з 15 лютого по 17 квітня 2021 року, 

результати будуть оприлюднені на веб-сайті приймальної 

комісії (https://vstup.knu.ua/) та офіційному сайті ННЦ 

"Інститут біології та медицини" (https://biology.univ.kiev.ua/) не 

пізніше 25 травня 2021 року. В наступному навчальному році 

Олімпіада буде проводитись у терміни, що будуть визначені 

наказом Ректора Університету. Слідкуйте за оголошеннями на 

офіційному сайті нашого Інституту. 



5.  Чи всі студенти забезпечуються гуртожитком? Після рекомендації до зарахування на навчання, Ви надаєте 

документи для поселення до гуртожитку, Комісія з поселення 

вносить Вас до списку осіб, які потребують поселення та 

формує списки студентів, яким надано ліжко-місце в 

гуртожитку. Більше інформації Ви можете знайти на сайті 

Студмістечка (https://studmisto.knu.ua/accommodation-1) 

6.  Чи планується відкриття у 2021 чи 2022 р.р. нових 

спеціальностей? (або спеціалізацій) 

ННЦ «Інститут біології та медицини» постійно працює над 

вдосконаленням діючих освітніх програм, орієнтуючись на 

сучасні світові наукові й освітні тренди та потреби ринку 

праці, виважено підходячи до вирішення питання відкриття 

нових напрямків освітньої діяльності. До процесу модернізації 

освітньої діяльності  залучаються всі групи стейкхолдерів та 

активно діюча Внутрішня система  забезпечення якості 

освітньої діяльності. Нові або оновлені описи освітніх програм 

затверджуються не пізніше січня поточного навчального року 

та оприлюднюються на офіційному сайті Інституту не 

пізніше лютого поточного навчального року. Слідкуйте за 

новинами на сайті Інституту.  

7.  Коли, хоча б орієнтовно, почнуть приймати документи? Дата початку прийому документів залежить від освітнього 

рівня на який Ви виступаєте та форми навчання. Терміни 

прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування 

на навчання оприлюднені на сторінці ННЦ «Інститут біології 

та медицини» (https://biology.univ.kiev.ua/abituriientam-

pryimalna-komisiia.html). 

8.  Які перспективи подальшого працевлаштування та які 

особливості навчання на спеціальності біотехнології 

Дізнатись про особливості навчання за ОП «Біотехнологія» та 

про можливості подальшого працевлаштування можна на 

сайті ННЦ «Інститут біології та медицини» 

(https://biology.univ.kiev.ua/ukreducational-

program/biotechnology/opys-osvitnoi-prohramy.html). 



9.  Які особливості вступу на біологічні спеціальності, 

зокрема 091 "Біологія"? 

Для вступу на спеціальність 091 «Біологія» необхідно скласти 

три ЗНО: 1. Українська мова; 2. Біологія; 3. Історія України 

або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, 

або хімія. Більше Ви можете дізнатись на сайті ННЦ 

«Інститут біології та медицини» (https://biology.univ.kiev.ua/). 

10.  Який подальший розвиток та майбутнє 

працевлаштування у цій сфері? 

На здобувачів освіти, які виявили схильність до наукової 

роботи, чекають науково-дослідні заклади Національної 

академії наук, Академій Аграрних та медичних наук, наукові 

підрозділи нашого Університету та інших ЗВО, а також 

наукова кар’єра в провідних лабораторіях світу. Професійна 

діяльність багатьох випускників пов’язана із роботою на 

підприємствах біологічного, медичного, екологічного, 

біотехнологічного профілю тощо. 

Класична університетська освіта, високий рівень підготовки, 

сформований в стінах університету науковий світогляд, 

навички організації професійної діяльності та вміння 

застосовувати отримані знання на практиці дозволяють 

випускникам Інституту розвинути свої лідерські якості й 

успішно керувати діяльністю наукових, науково-практичних та 

адміністративних установ в Україні та за кордоном. Нашими 

випускниками поповнюється професорсько-викладацький склад 

провідних закладів вищої освіти України. 

11.  Які вимоги до першокурсника для отримання стипендії, 

проживання в гуртожитку? 

Для отримання соціальної стипендії необхідно надати 

документи, що підтверджують Ваше право на отримання 

даної стипендії. Академічна стипендія призначається 

студентам Університету згідно з рейтингом успішності 

(рейтингом при вступі). Стипендії призначаються 

Стипендіальною комісією Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

(https://www.univ.kiev.ua/pdfs/student-life/scholarships-rules.pdf). 



Про особливості поселення проживання студентів Ви можете 

дізнатись на сайті Студмістечка 

(https://studmisto.knu.ua/accommodation-1). 

12.  Розкажіть будь ласка про ЄВІ, як працює це взагалі. Чи 

можна подавати в декілька університетів, якщо 

потрібно реєструватись тільки в одному? Після 

реєстрації абітурієнту прийде поштою якийсь 

незрозумілий екзаменаційний листок. Що з ним 

потрібно робити? Що це взагалі таке? Тобто цей 

екзамен абітурієнт вирішує вдома, а потім відсилає на 

перевірку? Чи як? Я дивився ваше відео, там потрібно 

вибирати місто, де будеш складати ЄВІ. Взагалі все так 

запутано. Або де можна прочитати більш докладно про 

вступ цього року? 

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного 

випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста). ЄВІ проходить із 

використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. ЄВІ – це 

тестування з іноземної мови (англійської, німецької, 

французької або іспанської). 

Реєструватись на ЄВІ необхідно тільки один раз, вказавши 

мову з якої Ви хочете складати іспит і місто у якому Ви 

будете його складати. Після успішної реєстрації на ЄВІ Ви 

отримаєте екзаменаційний листок з підписами і печатками 

приймальної комісії. Даний екзаменаційний листок, разом з 

Вашим паспортом є перепусткою для складання ЄВІ. Іспит 

проходить одночасно по всій Україні – 30 червня. В якому саме 

закладі Ви будете складати іспит Ви можете дізнатись у 

особистому кабінеті на сайті Українського центру оцінювання 

якості освіти. Зареєструватись на складання ЄВІ Ви можете 

на сайті Приймальної комісії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка https://vstup.knu.ua/. 

Дізнатись більше про ЄВІ Ви можете на сайті УЦОЯО  

https://testportal.gov.ua/zagalna-informatsiya-efi/. 

13.   Я хочу вступати на магiстратуру зi спецiальностi 

"Бiологiя" на заочне відділення, на контракт. Я магiстр-

еколог. Мене цiкавить,  спецiалiзацiя "молекулярна 

бiологiя" або ж "мiкробiологiя", оскiльки вимагають це 

формулювання  в дипломi для роботи в однiй з 

лабораторiй. Якi eкзамени необхiдно здавати для вступу 

У 2021 всі вступники до магістратури повинні скласти ЄВІ 

(Єдиний вступний іспит) з іноземної мови. Окрім ЄВІ, необхідно 

скласти фахове вступне випробування за спеціальністю. Вибір 

блоків професійно-орієнтованих дисциплін для отримання 

відповідної професійної кваліфікації відбувається у першому 



в цьому роцi? Чи будуть додатковi iспити? Коли 

вiдбудеться прикрiплення на кафедри? Що 

писатиметься у дипломi  по закiнченню навчання? 

Дякую. 

навчальному семестрі, навчання з даних дисциплін 

розпочинається з другого семестру. Опис етапів та 

особливостей вступу до ННЦ «Інститут біології та медицини» 

можна знайти на Нашому сайті 

(https://biology.univ.kiev.ua/applicants.html). Перелік блоків 

професійно-орієнтованих дисциплін 

(https://biology.univ.kiev.ua/ukreducational-

program/biology/perelik-ok-zfn/or-mahistr.html). 

14.  Роз’ясніть будь-ласка, якщо хочеш поглибити знання та 

навички з виділення ДНК, постановки ПЦР, побудови 

молекулярних дерев, роботи з генбанком потрiбно 

обирати кафедру генетики при вступi чи все ж таки 

молекулярної біології. 

Ознайомитись з детальним описом робочих програм і 

особливостями навчання за різними блоками професійно-

орієнтованих дисциплін, підготовка за якими здійснюється у 

ННЦ «Інститут біології та медицини», можна на сайті 

Нашого Інституту (https://biology.univ.kiev.ua/ukreducational-

program/biology/osvitnia-prohrama.html). 

15.  Яка різниця в навчальних планах цих напрямків? 

Дякую. 

Детальний опис і особливості навчання за усіма освітніми 

програмами, підготовка за якими здійснюється у ННЦ 

«Інститут біології та медицини», викладено на сайті Нашого 

Інституту (https://biology.univ.kiev.ua/osvitni-prohramy.html). 

16.  Добрий день! На сьогодні, я навчаюсь в медичному 

університеті, 2 курс, цікавить можливість вступу на 

заочну форму навчання на спеціальність 091, біологія? 

Дякую за відповідь. 

Вступ на заочну форму навчання за спеціальністю 091 

«Біологія» ОР Бакалавр здійснюється на основі диплому 

молодшого спеціаліста, двох ЗНО: 1. Українська мова; 2. 

Історія України або математика, або іноземна мова, або 

географія, або фізика, або хімія, або біологія. Крім того, 

складається фахове вступне випробування у Університеті. 

Більше про особливості вступу Ви можете дізнатись на сайті 

ННЦ «Інститут біології та медицини» 

(https://biology.univ.kiev.ua/applicants.html) та Приймальної 

комісії Університету (https://vstup.knu.ua/). 

17.  Умови вступу в 2021 році на бюджет для пільгових 

категорій дітей (батько загинув в АТО). Який 

Умови вступу для осіб, щодо яких застосовуються спеціальні 

умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти 



прохідний бал на факультет "Біотехнології"? на основі повної загальної середньої освіти детально описані у 

Правилах прийому до Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (https://vstup.knu.ua/rules). Про 

Прохідний бал на ОП «Біотехнологія» у 2020 році склав 181,9 

балів. 

18.  Доброго дня. Маю вищу освіту магістра в іншій 

спеціальності. Але хочу змінити свій рід діяльності. Чи 

можливий вступ за співбесідою? 

Перелік осіб, що мають право вступати до ННЦ «Інститут 

біології та медицини» за співбесідою, зазначені у Правилах 

прийому до Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (https://vstup.knu.ua/rules). 

 


