
ЗВІТ 

за результатами громадського обговорення проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм 

документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти» 
 

№ 

Назва проекту акта до 

якого надіслано 

зауваження та (або) 

пропозиції 

П.І.Б. або назва 

інституту 

громадянського 

суспільства від якого 

надіслано зауваження та 

(або) пропозиції 

Зауваження та (або) пропозиції Прийняте рішення 

1. Проект наказу 

Міністерства освіти і 

науки України «Про 

затвердження форм 

документів з підготовки 

фахівців у закладах вищої 

освіти» 

Сергієнко В.О., 

відповідальний секретар 

приймальної комісії 

Сумського національного 

аграрного університету  

Форма Н-1.01.1.1: 

Дописати рівень молодшого 

бакалавра у примітках 

 

Ступінь молодшого бакалавра 

бажано вилучити з форми Н-1.01.1.1 

а передбачити його у Формі №Н-

1.01.2.2 разом з молодшим 

спеціалістом. 

 

Форма Н-1.01.1.2 

 

Прибрати примітку про 

першочерговий вступ на ОС 

бакалавр з дипломом МС 

 

Не передбачати вступ з дипломом 

молодшого бакалавра 

 

Прописати про неможливість 

Враховано 

 

 

 

Відхилено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено 

 

 

 

Враховано 

 



переведення на бюджет, якщо 

вступник подавав документи 

виключно на комерційну форму 

навчання по аналогії з Формою №Н-

1.01.1.1 

 

Форма №Н-1.01.3.1 

 

Доповнити дану форму строчкою, де 

можна буде відмітити на яку 

освітню програму вступає особа 

 

Прописати про неможливість 

переведення на бюджет, якщо 

вступник подавав документи 

виключно на комерційну форму 

навчання по аналогії з Формою №Н-

1.01.1.1 

 

Не передбачати пріоритетність заяв 

для заочної форми навчання якщо на 

ці спеціальності не будуть 

виділятись бюджетні місця 

Форма №Н-1.01.3.2 

 

Сторінка 2 третій абзац, сторінка 3 

перший абзац помилково 2018 рік 

потрібно – 2019 рік 

 

 

Враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено 

 

 

 

 

 

Враховано 

 

 

 

 

 

 

Відхилено 

 

 

 

 



 

 

Враховано 

  Єльцов С. В. 

відповідальний секретар 

приймальної комісії 

Харківського 

національного 

університету 

ім. В.Н.Каразіна 

До тексту заяв поряд із відомостями 

про громадянство вступника додати 

ще й інформацію про наявність у 

нього посвідки на постійне 

проживання в Україні. 

Відхилено 

  ДП «Інфоресурс» Форма  Н1.03.1 

 

Зазначити у примітках, що «Дата 

зарахування» у наказі про 

зарахування повинна дорівнювати 

«Даті початку навчання», оскільки у 

модулі «Накази про зарахування» 

визначений параметр «Дата 

зарахування». В інших модулях бази 

цей параметр не використовується, а 

застосовується параметр «Дата 

початку навчання», що вказується 

закладом освіти у конкурсних 

пропозиціях на вступ. 

Враховано 

 


