
Вступна кампанія 2022 до закладів вищої та фахової 
передвищої освіти 

 
Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 27.04.2022 № 392, 
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 03.05.2022 за № 487/37823, із 
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 
від 02.05.2022 № 400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.05.2022 за № 
488/37824. 

Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 
2022 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 
20.04.2022 № 364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.05.2022 за № 
486/37822, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і 
науки України № 400.  

 
Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти (за виключенням 

вступників до закладів медичного, фармацевтичного, ветеринарного, військового та іншого 
специфічного спрямування) 

 
Порядком № 392 передбачено, що організацію прийому вступників до 

закладу вищої освіти здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується 
наказом керівника закладу вищої освіти, який є її головою. Приймальна комісія 
діє згідно з Положенням про приймальну комісію закладу вищої освіти, 
затвердженим керівником вищої освіти відповідно, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085. Положення про 
приймальну комісію закладу вищої освіти оприлюднюється на офіційному 
вебсайті закладу вищої освіти. 

Усі питання, пов'язані з прийомом до закладу вищої освіти, вирішує 
приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії 
оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти не пізніше 
наступного дня після прийняття відповідного рішення.  

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою 
для видання відповідного наказу керівником закладу вищої освіти та/або 
виконання передбачених цим Порядком процедур. 

Правила прийому в 2022 році розробляються відповідно до законодавства 
України, затверджуються керівником закладу вищої освіти, розміщуються на 
вебсайті закладу вищої освіти та вносяться до ЄДЕБО до 31 травня 2022 року. 
Правила прийому діють до 31 грудня 2022 року (стосовно прийому іноземних 
студентів до набуття чинності Правил прийому на 2023 рік). 

Перелік вимог, які мають містити правила прийому, передбачено 
зазначеним Порядком № 392. 

Правила прийому до аспірантури (ад'юнктури) на 2022 рік затверджують 
керівники закладів вищої освіти (наукових установ) як додаток до Правил 
прийому. Затверджені правила прийому до аспірантури (ад'юнктури) та 
докторантури діють протягом 2022 року. 

Вступне випробування, яке є оцінюванням підготовленості вступника до 
здобуття вищої освіти, проводиться у формі вступного іспиту для іноземців, 



індивідуальної усної співбесіди, магістерського комплексного тесту, 
магістерського тесту навчальної компетентності, національного 
мультипредметного тесту, творчого конкурсу, презентації дослідницьких 
пропозицій чи досягнень, фахового іспиту (залежно від обраних освітнього рівня 
та спеціальності вступника). 

Магістерський комплексний тест - форма вступного випробування для 
вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 
вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови та 
права, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти 
відповідно до законодавства. 

Магістерський тест навчальної компетентності - форма вступного 
випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання готовності 
вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке 
здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до 
законодавства. 

Національний мультипредметний тест - форма вступного 
випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з 
української мови, математики та історії України, яке здійснюється 
Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. 

 
За повідомленням Міністра освіти і науки України у 2022 році для 

вступників до українських закладів фахової передвищої та вищої освіти будуть 
створені максимально можливі безпечні умови проведення вступної кампанії. 
Цьогоріч буде проведено Національний мультипредметний тест (НМТ) на 
здобуття ступеня бакалавра (магістра з медичних та ветеринарних 
спеціальностей). НМТ відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з 
трьох предметів (українська мова, математика, історія України). НМТ за 
кордоном відбудеться в один час із тестуванням в Україні. Для різних 
спеціальностей будуть встановлені різні вагові коефіцієнти оцінок. 

 
Право на зарахування за квотами - право вступника щодо зарахування на 

навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, 
що реалізується відповідно до цього Порядку. 

Квота для іноземців - визначена частина обсягу бюджетних місць, яка 
використовується для прийому вступників з числа: 

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних 
договорів України; закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням 
закордонного українця і які не проживають постійно в Україні; 

Квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 
відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для 
фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому 
вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ 
на основі індивідуальної усної співбесіди (крім осіб, які мають право на квоту-2), 
та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 



Квота-1 встановлюється в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але 
не менше одного місця), тридцяти відсотків у переміщених (тимчасово 
переміщених) закладах вищої освіти максимального (загального) обсягу 
державного або регіонального замовлення за відкритими та фіксованими 
конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням 
максимального (загального) обсягу державного замовлення. 

Квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 
відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для 
фіксованих конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути 
використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
що мають право на вступ 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, території населених пунктів на лінії зіткнення, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 271. 

Квота-2 встановлюється в Правилах прийому у закладах вищої освіти в 
обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця), двадцяти відсотків у 
переміщених (тимчасово переміщених) закладах вищої освіти, закладах вищої 
освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та 
Чернігівської областей максимального (загального) обсягу державного 
замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями (з 
округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням 
максимального (загального) обсягу державного замовлення. 

Квота-3 - визначена частина регіонального замовлення, яка може бути 
використана державним або комунальним закладом вищої освіти для прийому на 
навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які здобули її в 
закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Квота-4 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць, яка 
може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної 
середньої освіти, що мають право на першочергове зарахування зокрема до 
закладів вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти, відповідно до абзацу 
четвертого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та 
Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової 
передвищої) педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням 
осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській 
місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.05.2018 № 417. 

Для здобуття вищої освіти приймаються: 
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь 
фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра - для 
здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра. 

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра; 

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста), - для здобуття ступеня доктора філософії. 



Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також 
приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 
вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному 
обсязі індивідуальний навчальний план.  

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний 
ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, 
заклад вищої освіти може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг 
яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра  (за відсутності стандарту - не 
більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий (старші) 
курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття 
ступеня молодшого бакалавра, бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть 
прийматись на перший або старші курси (зокрема зі скороченим строком 
навчання). 

Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за 
спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) відповідно до 
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.04.2015 № 266 та на міждисциплінарні освітні (освітньо-наукові) програми, 
які відповідають Вимогам до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, 
затверджених наказом Міністерства освіти у науки України від 01.02.2021 року № 
128 «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) 
програм». 

Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місцем 
проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів 
на лінії зіткнення або які переселилися з таких територій після 01.01.2022 року, в 
частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, 
отримання документа державного зразка про 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, території населених пунктів на лінії зіткнення, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 271. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на 
конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь 
вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого 
бюджету в державних і комунальних закладах вищої освіти, а також за 
відкритими конкурсними пропозиціями у приватних закладах вищої освіти, які 
дотримуються законодавства про формування та розміщення державного 
(регіонального) замовлення та за умови виконання такими закладами вимог до 
розміщення державного (регіонального) замовлення, визначених цим Порядком. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти 
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, крім осіб, які за станом здоров'я втратили можливість 



виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, 
що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших 
випадках, передбачених законом; які мають направлення на навчання, видане 
державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства. 

Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня 
магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) за умови 
успішного проходження вступних випробувань. Заклад вищої освіти у Правилах 
прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо 
строків навчання тощо.  

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним 
ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного 
здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим 
самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого 
бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно 
до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 658. Ця вимога не застосовується до 
учасників бойових дій.  

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання 
одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах 
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, крім випадків поєднання галузей знань, спеціальностей, спеціалізацій 
(предметних спеціальностей) в одній освітній програмі. 

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного 
(регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на 
такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. 
Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного (регіонального) 
замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 7 розділу VIII цього 
Порядку, зокрема. 
дітей загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб з їх 
числа тощо. 

Прийом на навчання за кошти державного та місцевого бюджету (за 
державним та регіональним замовленням) можуть здійснювати заклади вищої 
освіти, які здобули ліцензію на провадження освітньої діяльності на певному рівні 
вищої освіти та/або за певною освітньою програмою, не пізніше ніж 31 грудня 
2021 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 31 травня 
2022 року. 

У територіально відокремлених структурних підрозділах не проводиться 
прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) 
для підготовки фахівців: 



на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому/освітньо-
творчому) рівні вищої освіти; 

із спеціальностей, з яких у тому самому місті або в радіусі 50 кілометрів від 
нього функціонує заклад вищої освіти державної форми власності, що здійснює 
підготовку за такою самою спеціальністю. 

Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій, 
максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного 
замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти 
для іноземців для фіксованих та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні 
пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються 
на офіційному вебсайті закладу вищої освіти та визначаються в Правилах 
прийому (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) 
замовника). 

 
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за будь-
якою формою здобуття освіти  

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 
документів розпочинається 01 липня. 

Прийом заяв та документів вступників розпочинається 29 липня  
та закінчується для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної 

співбесіди, творчих конкурсів 08 серпня,  
 для осіб, які вступають за результатами національного 

мультипредметного теста - 23 серпня.-  
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про 
отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти 
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням) здійснюються не пізніше 29 серпня. 

Зарахування вступників за кошти: державного або місцевого бюджету (за 
державним або регіональним замовленням) проводиться 05 вересня; фізичних 
та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 30 вересня. 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 
навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються 
Правилами прийому. При цьому прийом документів починається не раніше ніж 
29 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше ніж 
30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення 
чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться 
конкурсний відбір, але не пізніше ніж 30 листопада. 

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого 
бюджету (за державним або регіональним замовленням) 



 реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 
документів розпочинається 01 липня,  

прийом заяв та документів розпочинається 29 липня і закінчується о 23 
серпня.  

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого раніше ступеня вищої освіти  

реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 
червня та закінчується 18 липня. 

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної 
усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або 
магістерського комплексного тесту розпочинається 16 серпня і закінчується 23 
серпня.  

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та 
магістерського комплексного тесту проводиться у період з 10 серпня до 17 
серпня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості 
освіти; 

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та 
магістерського комплексного тесту проводиться у період з 07 вересня до 10 
вересня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості 
освіти. 

Спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у терміни, 
встановлені Міністерством освіти і науки України. 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 
документів розпочинається 01 серпня. 

Прийом заяв та документів розпочинається 16 серпня і закінчується 15 
вересня для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту 
навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки 
фахового іспиту в закладі освіти. 

Індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість 
магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного 
тесту у випадках, визначених цим Порядком, проводяться з 25 до 31 серпня. 

Порядок реєстрації вступників для складання національного 
мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності 
або магістерського комплексного тесту, їх організації та проведення 
визначається Міністерством освіти і науки України. 

Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються 
відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних 
предметів (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОНУ від 26.06.2018 № 696 
(частина «Українська мова»), до програми зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 
26.06.2018 № 696, математики (відповідно до програми зовнішнього незалежного 



оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОНУ від 04.12. 2019 № 1513);. 

Тестові завдання з іноземних мов магістерського комплексного тесту 
укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов 
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої 
наказом МОНУ від 28.03.2019 № 411. 

Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати додатковий 
набір вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою 
здобуття освіти для здобуття ступеня бакалавра до 30 листопада. 

Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати зарахування 
вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня 
магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 
в декілька етапів (зокрема до дати закінчення прийому документів) за умови 
зарахування таких вступників до 30 листопада. 

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та 
регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та 
до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

Заява в електронній формі (за виключенням випадків подання заяв в 
паперовому вигляді) подається вступником шляхом заповнення електронної 
форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої 
освіти у порядку, визначеному законодавством. 

Заклади вищої освіти створюють консультаційні центри при 
приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання 
заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до 
консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення 
електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території 
України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, 
які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 
особливостей, передбачених наказом МОНУ № 271. 

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного 
підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, зокрема без подання додатка до 
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

Заклади вищої освіти у своїх Правилах прийому встановлюють перелік 
документів, необхідних для вступу, у тому числі додаткових, якщо це викликано 
особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію. 

У правилах прийому до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури заклади 
вищої освіти (наукові установи) можуть встановити додатковий перелік 
документів, обов'язкових для допуску до вступних випробувань. 

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду 
мотиваційних листів), який розраховується відповідно до цього Порядку та 
Правил прийому. 



Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 
освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, 
зараховуються: 

бали національного мультипредметного тесту з української мови 
(перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій 
предмет), 

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років з трьох 
конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами 
прийому в один з цих років для відповідних спеціальності (спеціалізації, 
предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування, 

або тільки творчого конкурсу з спеціальностей, для яких він проводиться, 
або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються Правилами 

прийому). 
Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 року з 

української мови та літератури/української мови, математики чи та/або 
історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість 
відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо 
різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього 
незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів. 

У передбачених цим Порядком випадках, результати індивідуальної усної 
співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного 
мультипредметного тесту. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 
освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, 
зараховуються: 

бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший 
предмет) та, визначеного Правилами прийому, іншого предмету (другий предмет), 

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років з двох 
конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами 
прийому в один з цих років для відповідних спеціальності (спеціалізації, 
предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування, 

або тільки творчого конкурсу з спеціальностей, для яких він проводиться, 
або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються Правилами 

прийому). 
Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 року з 

української мови та літератури/української мови, математики чи історії України за 
бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів 
національного мультипредметного тесту. 

У передбачених цим Порядком випадках, результати індивідуальної усної 
співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного 
мультипредметного тесту. 

Кількість конкурсних пропозицій на основі повної загальної середньої 
освіти не може перевищувати 50 % від максимального (загального) обсягу 
державного замовлення 

 
 
 



Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти  
 
Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються: 
особи, які здобули базову середню освіту - для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною (дуальною) 
формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної 
середньої освіти професійного спрямування; 

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню 
освіту); 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 
робітника; 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 
або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра; 

особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти. 
Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю 

приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-професійний ступінь чи 
ступінь (рівень) вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та 
здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не 
менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний 
план. 

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули 
повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень 
кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на 
перший курс (зі скороченим строком навчання). 

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи 
можуть вступати на другий (третій) курс або на перший курс (зокрема, зі 
скороченим строком навчання). 

Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) 
відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2015 № 266. 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 
навчання 

Для вступників на основі базової середньої освіти за денною (дуальною) 
формою здобуття освіти: 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 
документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня, 
прийом заяв та документів починається 30 червня та закінчується 13 

липня. 
Додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за 
кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти визначає своїми 

Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 31 жовтня. При 
цьому тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 днів. 

За інформацією сайту Міністерства освіти і науки України відповідно до 
Порядку визначено особливості вступної кампанії 2022 року до закладів фахової 
передвищої освіти, а також враховано особливості її проведення. 



 Вступ до закладів фахової передвищої освіти цього року максимально 
спрощено. Для вступу за кошти держаного або місцевого бюджету вступники 
складають індивідуальну усну співбесіду або творчий конкурс, який проводять в 
один етап, та подають мотиваційний лист. Закладам надано право у своїх 
Правилах прийому визначати вимоги до мотиваційних листів та особливості 
їхнього написання. 

Для вступників, які претендують на навчання тільки за контрактом, 
достатньо подати необхідні документи та мотиваційний лист. Варто зазначити, 
що мотиваційний лист розглядається Приймальною комісією закладу і 
використовується для складання рейтингового списку вступників. Але 
виставлення балів за такі листи не передбачено. 

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної 
(профільної) середньої освіти проводять за програмами зовнішнього незалежного 
оцінювання. Форму проведення індивідуальних усних співбесід та творчих 
конкурсів заклад обирає самостійно. За бажанням вступники замість проходження 
індивідуальної усної співбесіди можуть подати сертифікати національного 
мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 
років. 

Середній бал свідоцтва про базову або повну загальну середню освіту в 
конкурсному балі не використовується. 

Важливим елементом вступної кампанії є надання можливості вступникам 
подавати заяви в електронній формі. Тепер не тільки особи, які вступають на базі 
повної загальної середньої освіти, але й ті, хто планує вступ на основі базової 
середньої освіти, можуть подати документи за допомогою електронних кабінетів. 
Цим можуть скористатися і вступники, які перебувають за межами України. 

Крім того, однією з важливих особливостей вступної кампанії 2022 року до 
закладів фахової передвищої освіти є використання квот тільки для іноземців. 
Вступникам, які мають відповідно до законодавства право зарахування на 
бюджетні місця, для зарахування достатньо позитивно скласти вступні 
випробування. А якщо кількість таких вступників у закладі перевищує 30 
відсотків, то заклад може звернутися із проханням про виділення додаткових 
місць до державного або регіонального замовника.  
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	Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. Обмеження щодо переведення на вакантні місця...
	дітей загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб з їх числа тощо.
	Прийом на навчання за кошти державного та місцевого бюджету (за державним та регіональним замовленням) можуть здійснювати заклади вищої освіти, які здобули ліцензію на провадження освітньої діяльності на певному рівні вищої освіти та/або за певною осв...
	У територіально відокремлених структурних підрозділах не проводиться прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) для підготовки фахівців:
	на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти;
	із спеціальностей, з яких у тому самому місті або в радіусі 50 кілометрів від нього функціонує заклад вищої освіти державної форми власності, що здійснює підготовку за такою самою спеціальністю.
	Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти для іноземців для фіксованих ...
	Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
	Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за будь-якою формою здобуття освіти
	реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.
	Прийом заяв та документів вступників розпочинається 29 липня
	та закінчується для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів 08 серпня,
	для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста - 23 серпня.-
	Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним ...
	Зарахування вступників за кошти: державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться 05 вересня; фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 30 вересня.
	Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому. При цьому прийом документів починається не раніше ніж 29 липня, тривалість кожної сесії ...
	Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним зам...
	реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня,
	прийом заяв та документів розпочинається 29 липня і закінчується о 23 серпня.
	Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти
	реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 червня та закінчується 18 липня.
	Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту розпочинається 16 серпня і закінчується 23 серпня.
	Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;
	Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 07 вересня до 10 вересня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.
	Спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.
	Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня.
	Прийом заяв та документів розпочинається 16 серпня і закінчується 15 вересня для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти.
	Індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту у випадках, визначених цим Порядком, проводяться з 25 до 31 серпня.
	Порядок реєстрації вступників для складання національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту, їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.
	Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і лі...
	Тестові завдання з іноземних мов магістерського комплексного тесту укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-квал...
	Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати додатковий набір вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти для здобуття ступеня бакалавра до 30 листопада.
	Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (зокрема...
	Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.
	Заява в електронній формі (за виключенням випадків подання заяв в паперовому вигляді) подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у порядку, визначеному законодавс...
	Заклади вищої освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою ство...
	Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документ...
	Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освіт...
	Заклади вищої освіти у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів, необхідних для вступу, у тому числі додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.
	У правилах прийому до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури заклади вищої освіти (наукові установи) можуть встановити додатковий перелік документів, обов'язкових для допуску до вступних випробувань.
	Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду мотиваційних листів), який розраховується відповідно до цього Порядку та Правил прийому.
	Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються:
	бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет),
	або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної ...
	або тільки творчого конкурсу з спеціальностей, для яких він проводиться,
	або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються Правилами прийому).
	Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 року з української мови та літератури/української мови, математики чи та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредм...
	У передбачених цим Порядком випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного мультипредметного тесту.
	Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, зараховуються:
	бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет) та, визначеного Правилами прийому, іншого предмету (другий предмет),
	або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років з двох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної п...
	або тільки творчого конкурсу з спеціальностей, для яких він проводиться,
	або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються Правилами прийому).
	Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 року з української мови та літератури/української мови, математики чи історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного ...
	У передбачених цим Порядком випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного мультипредметного тесту.
	Кількість конкурсних пропозицій на основі повної загальної середньої освіти не може перевищувати 50 % від максимального (загального) обсягу державного замовлення
	Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти
	Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються:
	особи, які здобули базову середню освіту - для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною (дуальною) формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямува...
	особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту);
	особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
	особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;
	особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.
	Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-професійний ступінь чи ступінь (рівень) вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступінь ...
	Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навча...
	Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий (третій) курс або на перший курс (зокрема, зі скороченим строком навчання).
	Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266.
	Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
	Для вступників на основі базової середньої освіти за денною (дуальною) формою здобуття освіти:
	реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
	документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня,
	прийом заяв та документів починається 30 червня та закінчується 13 липня.
	Додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за
	кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти визначає своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 31 жовтня. При цьому тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 днів.
	За інформацією сайту Міністерства освіти і науки України відповідно до Порядку визначено особливості вступної кампанії 2022 року до закладів фахової передвищої освіти, а також враховано особливості її проведення.
	Вступ до закладів фахової передвищої освіти цього року максимально спрощено. Для вступу за кошти держаного або місцевого бюджету вступники складають індивідуальну усну співбесіду або творчий конкурс, який проводять в один етап, та подають мотиваційни...
	Для вступників, які претендують на навчання тільки за контрактом, достатньо подати необхідні документи та мотиваційний лист. Варто зазначити, що мотиваційний лист розглядається Приймальною комісією закладу і використовується для складання рейтингового...
	Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти проводять за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Форму проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів заклад обирає самост...
	Середній бал свідоцтва про базову або повну загальну середню освіту в конкурсному балі не використовується.
	Важливим елементом вступної кампанії є надання можливості вступникам подавати заяви в електронній формі. Тепер не тільки особи, які вступають на базі повної загальної середньої освіти, але й ті, хто планує вступ на основі базової середньої освіти, мож...
	Крім того, однією з важливих особливостей вступної кампанії 2022 року до закладів фахової передвищої освіти є використання квот тільки для іноземців. Вступникам, які мають відповідно до законодавства право зарахування на бюджетні місця, для зарахуванн...

