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«Конкурсна 

пропозиція» 

пропозиція закладу вищої освіти щодо кількості 

місць для прийому вступників… на певний рівень 

вищої освіти, освітню програму, форму 

здобуття освіти, курс … 

ВІДКРИТІ ФІКСОВАНІ НЕБЮДЖЕТНІ 

Адресне розміщення 

державних місць 



4 

«Адресне 

розміщення 

бюджетних 

місць» 

надання вступнику рекомендації до зарахування на місця 

навчання за кошти державного бюджету на підставі його 

конкурсного бала 

«Відкрита 

конкурсна 

пропозиція» 

конкурсна пропозиція, для якої кількість місць за 

державним замовленням визначається під час 

адресного розміщення бюджетних місць у межах між 

кваліфікаційним мінімумом та максимальним 

обсягом державного замовлення 

«Фіксована 

конкурсна 

пропозиція» 

конкурсна пропозиція із заздалегідь 

визначеною кількістю місць для навчання за 

кошти державного бюджету 
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«кваліфікаційний 

мінімум державного 

замовлення» 

тільки для спеціальностей, які входять до Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка - мінімальна кількість вступників, яка 

може бути рекомендована на відкриту конкурсну 

пропозицію під час адресного розміщення 

бюджетних місць 

«максимальний 

обсяг державного 

замовлення» 

максимальна кількість вступників на відкриту 

конкурсну пропозицію, яка може бути 

рекомендована для зарахування на місця 

державного замовлення 
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«Широка 

конкурсна 

пропозиція» 

сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає 

спільну пропозицію державними закладами вищої освіти 

сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць для 

прийому вступників на місця навчання за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням) на певну галузь, 

спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти.  

Відкрита КП. ЗВО 1 

«Середня освіта 

(географія) 

Відкрита КП. ЗВО 3 

«Середня освіта 

(географія) 

Відкрита КП. ЗВО 2 

«Середня освіта 

(географія) 

Широка конкурсна пропозиція 
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Квота 1 

Квота 2 

Квота 3 

Квота 4 

мають право на вступ на основі вступних іспитів. В межах 10% 

місць. 

мають право на вступ на основі вступних іспитів, які проживають на 

тимчасово окупованій території АР Крим, окремих районів Донецької та 

Луганської областей, (наказ МОН 01.03.2021 року № 271). В межах 10% місць. 

які здобули її в закладах освіти на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. Погоджується з 

регіональним замовником. 

мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і 

педагогічних навчальних закладів, які уклали угоду про відпрацювання не 

менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу 

КВОТА - визначена частина обсягу бюджетних місць, яка може бути 

використана для прийому вступників на основі ПЗСО 
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Квота 4 

Постанова КМУ від 30.05.2018 №417 

Закон України «Про вищу освіту» абзац 4 частина 3 статті 44  

Галузі знань:  

22 Охорона здоров'я: 227 Фізична терапія, ерготерапія) 

 

02 “Культура і мистецтво: 023 “Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація”, 024 “Хореографія”, 025 

“Музичне мистецтво”, 026 “Сценічне мистецтво” 

 

01 “Освіта/Педагогіка”: 012 “Дошкільна освіта”, 013 “Початкова 

освіта”, 014 “Середня освіта (за предметними спеціальностями)”, 

015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, 016 “Спеціальна 

освіта” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Квота 4 

Постанова КМУ від 30.05.2018 №417 

Закон України «Про вищу освіту» абзац 4 частина 3 статті 44  

механізм реалізації права осіб на 

першочергове зарахування 

1. Визначення прогнозованої потреби у фахівцях - подача від ОТГ до 1 лютого інформації про 

потребу до ОДА – в тому числі рішення виконавчих органів сільських, селищних рад щодо взяття на себе 

зобов’язань стосовно забезпечення фахівця з вищою освітою на строк не менше ніж три роки безоплатним 

користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм 

2. Здійснення відбору осіб, які претендують на укладення угоди про відпрацювання не менше 

трьох років у сільській місцевості: 
 Оголошення конкурсу до 1 березня (ОДА) 

 Оприлюднення результатів конкурсу – до 30 квітня (ОДА) 

 Укладання угоди з організатором конкурсу (ОДА) – до 30 травня 

3. Обсяг прийому за державним замовленням про відпрацювання не менше трьох років у 

сільській місцевості або селищі міського типу, визначає державний замовник для кожного 

закладу вищої освіти – офіційний лист із виділенням квоти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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ЄВІ ЄФВВ 

форма вступного 

випробування за технологією 

ЗНО з іноземної (англійської, 

або німецької, або 

французької, або іспанської) 

мови для вступу на навчання 

для здобуття ступеня магістра 

форма вступного випробування за 

технологією ЗНО для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра, що передбачає 

складання предметного тесту та тесту 

загальних навчальних компетентностей 

ТЗНК 
тест загальних навчальних 

 компетентнтстей 

ПТС 
предметний тест  

зі спеціальності 
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Додано: 

Прийом на навчання проводиться… на міждисциплінарні освітні 

(освітньо-наукові) програми, які відповідають Вимогам до 

міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, затверджених 

наказом МОН від 01 лютого 2021 року № 128 «Про затвердження 

Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм»  

 

Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є 

тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та 

окремих районів Донецької та Луганської областей, 

визначаються наказом № 271. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21
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Поточнено (Джерела фінансування здобуття вищої освіти): 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше 

спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями, 

освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття 

освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів… , або 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, яке вважається 

одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра 



13 

Додано: 
Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра на основі ПЗСО, магістра на основі 

здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями галузей знань  

05 «Соціальні та поведінкові науки», 

06 «Журналістика»,  

07 «Управління та адміністрування»,  

08 «Право»,  

28 «Публічне управління та адміністрування»,  

29 «Міжнародні відносини»…   

здійснюється за єдиним конкурсом для всіх державних замовників за 

формами здобуття вищої освіти. 
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Вступ на ОР бакалавра (ПЗСО): 
Реєстрація для участі у вступних іспитах і творчих конкурсах – від 24 

червня до 13 липня 

Реєстрація електронних кабінетів – із 1 липня 

Творчі конкурси, вступні іспити – у два потоки – із 1 по 13 липня 

(бюджет, контракт), із 14 по 22 липня (контракт) 

Подача заяв – із 14 липня (електронні кабінети) 

Співбесіди – із 17 по 19 липня 

Рейтингові списки, бюджет – не пізніше 27 липня 

Виконання вимог: бюджет – до 4 серпня, зарахування – 5 серпня 

Переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня 

Рейтингові списки, контракт – від 5 серпня 

Зарахування, контракт – до 30 вересня 

Зарахування контракт, заочна форма – до 30 листопада 

 

 

 



15 

Вступ на ОР бакалавра (ПЗСО): 
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Вступ на ОР бакалавра (ПЗСО): 
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Вступ на ОР бакалавра (ПЗСО): 
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Вступ на ОР бакалавра (ПЗСО): пробне ЗНО 
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Вступ на ОР магістра: 

Реєстрація для участі у ЄВІ та ЄФВВ – із 26 квітня по 17 травня 

Додаткові фахові випробування – із 11 по 30 травня 

ЄВІ – 29 червня (основна сесія) 

ЄФВВ – з 20 червня по 2 липня 

Реєстрація електронних кабінетів – із 1 липня для вступників, що здавали ЄВІ у 

2020 і 2021 році 

Реєстрація електронних кабінетів – із 13 липня для вступників, що здавали ЄВІ 

цього року 

Прийом заяв та документів – із 15 по 22 липня 

Фахові вступні випробування – із 18 по 30 липня 

Рейтингові списки, бюджет – не пізніше 2 серпня 

Виконання вимог до зарахування – до 8 серпня 

Зарахування, бюджет – 9 серпня 

Переведення на вакантні місця державного замовлення – не пізніше 19 серпня 

Додаткові етапи прийому вступників – із 1 вересня до 30 листопада 
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Вступ на ОР бакалавра: 

До 5 заяв на 

«бюджет» 
До 30 20 заяв на 

«контракт» 

ЗНО 2019-2022 років 
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Вступ на ОР бакалавра: 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на 

спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

замість фахового вступного випробування вступники 

подають результати інтегрованого іспиту КРОК-М, 

якщо вони його складали 

… структура відповідних фахових вступних випробувань повинна відповідати 

структурі іспиту КРОК-М 
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Вступ на ОР магістра: 

Приймаються результати: 

ЄВІ:  2020-2022 років 

ЄФВВ – 2022 рік 
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Вступ на ОР магістра: 

05 «Соціальні та поведінкові 

науки»,  

06 «Журналістика»,  

07 «Управління та 

адміністрування»,  

08 «Право»,  

28 «Публічне управління та 

адміністрування»,  

29 «Міжнародні відносини» 
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Вступ на ОР магістра: 

Особам, які у рік вступу складали єдиний державний 

кваліфікаційний іспит на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти з відповідної спеціальності відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 

року № 497 «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої 

освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту», результат цього іспиту зараховується в якості 

результату фахового вступного випробування 
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Вступ на ОР магістра: 

Під час вступу для здобуття ВО за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими 

Умовами передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ (крім 

спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), 

вступники на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) 

можуть за їх вибором подати результат(и) ЄВІ та/або 

ЄФВВ, або скласти відповідний(і) вступний(ні) іспит(и) у 

ЗВО 
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Код спеціальності Назва спеціальності 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014 
Середня освіта (за предметними спеціальностями: 

014.04-014.10, 014.15) 

091 Біологія 

101 Екологія 

102 Хімія 

104 Фізика та астрономія 

105 Прикладна фізика та наноматеріали 

106 Географія 

111 Математика 

112 Статистика 

171 Електроніка 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

ПЕРЕЛІК спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка – 2022 
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Конкурсні предмети для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра (ЗНО): зміни - 2022 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 

1. Українська мова і література 

2. Математика 

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

231 Соціальна педагогіка 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

231 Соціальна робота 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Історія україни, або іноземна мова, або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

052 Політологія 

1. Українська мова і література 

2. Математика 

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

052 
Політологія. 

Національна безпека 

1. Українська мова і література 

2. Математика 

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 
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Конкурсні предмети для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра (ЗНО): зміни - 2022 

292 
Міжнародні економічні 

відносини 

1. Українська мова і література 

2. Математика 

3. Іноземна мова 

291 
Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

1. Українська мова і література 

2. Іноземна мова 

3. Математика 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

1. Українська мова 

2. Математика або біологія 

3. Фізика або хімія 

061 Журналістика 

1. Українська мова і література 

2. Математика 

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або 
географія, або фізика, або хімія 


