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Керівникам закладів вищої та 

фахової передвищої освіти, які 

здійснюють підготовку у сфері 

вищої освіти 

 

Про деякі питання організації конкурсного відбору 

 

Міністерство освіти і науки України надає роз’яснення щодо деяких 

питань організації конкурсного відбору для здобуття ступеня освіти молодшого 

бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. 

Нагадуємо, що відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.10.2020 № 1274, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

09.12.2020 за № 1225/35508 (далі – Умови прийому), порядок реалізації права 

вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

визначається Правилами прийому. На виконання цієї норми закладам освіти 

необхідно розмістити на вебсайтах закладів та інформаційних стендах 

Приймальних комісій детальну інформацію для вступників щодо порядку 

зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зокрема, інформацію про 

терміни опублікування рейтингових списків, терміни їх оновлення, терміни 

виконання вимог до зарахування вступниками, терміни видання наказів про 

зарахування. 
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Звертаємо увагу, що підставою для виконання вступником вимог до 

зарахування є надання вступнику Приймальною комісією рекомендації до 

зарахування (зі зміною відповідного статусу заяви вступника в ЄДЕБО). 

Окремо звертаємо увагу, що заяви вступників, зарахованих на навчання 

за державним або регіональним замовленням для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для 

здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 

«Міжнародне право», виключаються з конкурсів на інші місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків подання вступником 

окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X 

Умов прийому. 

Просимо забезпечити інформування вступників під час виконання ними 

вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, що у 

разі якщо вони бажають прийняти участь у конкурсі на інші місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, їм необхідно зробити відповідне 

підтвердження у власному електронному кабінеті для кожної заяви, за якою вони 

бажають прийнять участь у конкурсі на контракт, або написати відповідну заяву 

у довільній формі у Приймальній комісії з зазначенням відповідних заяв 

вступника. 

Звертаємо увагу, що заяви вступників, які не отримали рекомендацію до 

зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, або не 

виконали вимоги до зарахування (не були включені до наказів про зарахування 

на навчання за державним або регіональним замовленням) скасовуватись не 

будуть, а вступникам не потрібно здійснювати відповідні підтвердження в 

електронних кабінетах або подавати додаткові заяви до Приймальних комісій. 

 

Генеральний директор Олег ШАРОВ 
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