
 
 

 

 

 

 



В розділі I: Загальні положення 

 

Абзац 3 пункту 4:  

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для 

видання відповідного наказу та/або виконання процедур вступної кампанії керівником 

закладу освіти.  

Абзац 4 пункту 5:  

В абзаці четвертому пункту 5 слова "з кроком в один бал" замінити словами "з 

кроком від одного до десяти балів" 

індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає очне 

або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання підготовленості (оцінювання 

знань, умінь та навичок) вступника з одного або двох предметів, за результатами якої 

виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100 - 200 (з кроком від одного до 

десяти балів) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника 

("незадовільно"); 

Пункт 5:  

13. особливо небезпечна територія - територія України, яка визнана тимчасово 

окупованою в умовах воєнного стану відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 

Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України", територіальні громади, що розташовані в 

районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні), переліки яких сформовано в електронній формі відповідно до 

Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 07 травня 2022 року N 562, а у разі відсутності технічної 

можливості формування такого переліку в електронній формі - затверджені 

Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних 

обласних, Київської міської військових (військово-цивільних) адміністрацій;". 

(абзац третій підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 

 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 р. N 600) 
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Пункт 5, абзац 18:  

абзац вісімнадцятий пункту 5 після слів "яка передбачає" доповнити словами "очну або 

дистанційну (за рішенням закладу освіти)"; 

     творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачає очну або 

дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку та оцінювання творчих та/або 

фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), 

необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до 

Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за 

якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої 

освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, наведеного 

у додатку 1 до цього Порядку. За результатами творчого конкурсу виставляється 

позитивна оцінка за шкалою 100 - 200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення 

про негативну оцінку вступника ("незадовільно"); 

Пункт 5, абзац 20:  

"чергова сесія прийому заяв - період прийому заяв та документів під час вступної 

кампанії, визначений Правилами прийому закладу фахової передвищої освіти, від п'яти 

до тридцяти календарних днів.". 

 

II. Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти 

в пункті 4 розділу II: 

1) в абзаці першому після слова "зіткнення" доповнити словами "та адміністративній 

межі"; 

   Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти осіб, 

місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів 

на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 

січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну 

загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до 

законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, 

фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають 

на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 
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території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року N 

271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за N 505/36127 

(далі - наказ N 271). 

2)"Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти осіб, які 

зареєстровані на особливо небезпечній території та знаходяться на особливо 

небезпечній території, або примусово переміщені (депортовані) на тимчасово 

окуповану територію, територію Російської Федерації або Республіки 

Білорусь визначено у розділі VIII цього Порядку.". 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору  

та зарахування на навчання 

 В розділі V: 

2) творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди проводяться: з 14 липня до 21липня; 

творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди для вступників, які зареєстровані на 

особливо небезпечній території, проводяться дистанційно за їх зверненням; 

творчі конкурси під час додаткового набору для здобуття фахової передвищої освіти 

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти 

проводить в строки, визначені Правилами прийому; 

3) абзац третій підпункту 4 пункту 2 : 

прийом заяв та документів закінчується: 

о 18:00 год 05 серпня - для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди 

або творчих конкурсів; 

о 18:00 год 31 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі результатів 

національного мультипредметного теста (зовнішнього незалежного оцінювання); 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

на навчання до закладів фахової передвищої освіти 

 

В розділі VI: 

1) пункт 5 доповнити після абзацу першого абзацом другим : 
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У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності 

(предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми 

здобуття освіти. 

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 

небезпечній території, зазначають це в заяві. 

2) у пункті 6: 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України 

"Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус". Особи, яким виповнилося 

14 років після 01 вересня 2021 року, можуть вступати за свідоцтвом про народження за 

умови пред'явлення особисто документа (одного з документів), що посвідчує особу 

передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус" впродовж 90 календарних днів після зарахування. В іншому випадку наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи; 

3) абзац п'ятий:  

"Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України, або 

переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на 

території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі, подають 

документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом N 271.". 

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

1) абзаци другий - четвертий пункту 1: 

   на основі базової середньої освіти для вступу на місця державного (регіонального) 

замовлення - у формі творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди; на основі 

базової середньої освіти для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - на 

основі розгляду мотиваційних листів або творчих конкурсів (у передбачених цим 

Порядком випадках); 

     на основі повної (профільної) загальної середньої освіти для вступу на місця 

державного (регіонального) замовлення - у формі творчих конкурсів або індивідуальної 

усної співбесіди; на основі повної (профільної) загальної середньої освіти для вступу на 
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місця за кошти фізичних або юридичних осіб - на основі розгляду мотиваційних листів 

або творчих конкурсів (у передбачених цим Порядком випадках); 

     на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для вступу на 

місця державного (регіонального) замовлення - у формі індивідуальної усної співбесіди; 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для вступу на 

місця за кошти фізичних або юридичних осіб - на основі розгляду мотиваційних 

листів;"; 

2) абзаци п'ятий, шостий підпункту 1 пункту 5: 

"Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову або повну загальну 

середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал 

множиться на сільський коефіцієнт (СК). СК дорівнює 1,05. 

       Приймальна комісія здійснює перевірку документів, що підтверджують 

зареєстроване (задеклароване) місце проживання особи, на відповідність вимогам 

законодавства, в тому числі Порядку створення, ведення та адміністрування реєстрів 

територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 

лютого 2022 року N 265, затверджує їх своїм рішенням і вносить інформацію до 

ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія 

здійснює перевірку відповідної інформації на підставі його сканованої копії 

(фотокопії)."; 

4) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту: 

  Вимоги до мотиваційних листів затверджуються головами приймальних комісій та 

оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладів освіти не пізніше 1 червня. 

  Заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та 

забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки уповноваженому з 

питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважений). 

  5) пункт 10 викласти в такій редакції: 

10. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом освіти, 

розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої 

затверджуються наказом закладу освіти, з урахуванням необхідності залучення до її 

діяльності представників громадськості, органів студентського самоврядування, 

зовнішніх експертів. 
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VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

 

В пункті 2 розділу VIII: 

1) в абзаці сьомому після слова "зіткнення" доповнити словами "та 

адміністративної межі"; 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених 

пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року. 

2) доповнити після абзацу сьомого абзацом восьмим: 

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній 

території; 

 

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 

 В розділі IX: 

1) абзац другий пункту 2: 

"за конкурсним балом від більшого до меншого;"; 

Список вступників, які мають право на зарахування, впорядковується в межах кожної 

зазначеної в пункті першому цього розділу категорії: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках. 

2) пункт 2 доповнити: 

"При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, побудова рейтингового списку за 

результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється лише у випадку, коли 

кількість вступників перевищує кількість місць ліцензованого обсягу виділеного для 

відповідної категорії вступників у поточному році. У випадку коли кількість вступників 

не перевищує кількість виділених місць ліцензовано обсягу рейтинговий список 

формується в алфавітному порядку."; 

3) абзац шостий пункту 3: 

"Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення, адміністративної межі, особливо 
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небезпечна територія (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або 

переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх 

інформаційних системах.". 

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

8. Пункт 2 розділу X  

 "Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово 

окупованій території України або на особливо небезпечній території та знаходяться на 

тимчасово окупованій території, особливо небезпечній території, або примусово 

переміщені (депортовані) на тимчасово окуповану територію, територію Російської 

Федерації або Республіки Білорусь мають укласти договір про навчання впродовж 

трьох місяців після початку навчання. В іншому випадку наказ про зарахування 

скасовується в частині зарахування такої особи.". 

 

XV. Вимоги до Правил прийому 

 

9. В абзаці п'ятому пункту 6 розділу XV слова "та населених пунктів на лінії 

зіткнення" замінити словами ", населених пунктів на лінії зіткнення та 

адміністративної межі".  

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть створюватися за потреби: 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою 

спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 

освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план; 

для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства; 

для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання; 

для вступу мешканців тимчасово окупованої території, населених пунктів на лінії 

зіткнення та адміністративної межі. 
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