
Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про внесення змін до деяких  

нормативно-правових актів 
 

 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та 

керуючись абзацом шістнадцятим частини першої статті 64 Закону України 

«Про освіту», 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Затвердити Зміни до Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908, що 

додаються. 

 

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) подати 

цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у 

встановленому законодавством порядку. 

 

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 

забезпечення (Єрко І. А) зробити відмітку у справах архіву у встановленому 

порядку. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Рашкевича Ю. М. 
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5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

 

 

Міністр Лілія Гриневич 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України 

_______ 2019 року № ___ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ 

до Умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти України в 2018 році  

 

1. У розділі ІІ: 

1) у реченні другому пункту 2 слово «третій» замінити словами «чи 

старший»; 

2) пункт 6 викласти в такій редакції: 

«6. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем 

проживання яких є місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на 

період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які 

переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.» 

3) доповнити новим пунктом 8 такого змісту: 

«8. Особливості прийому на навчання до Національної академії 

державного управління при Президентові України за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування» визначаються Положенням про прийом слухачів до 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 

№ 255.». 

 

2. У розділі V:  

1) у пункті 1: 

абзац третій викласти в такій редакції: 

«прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Умов, 

розпочинається 10 липня, крім вищих військових навчальних закладів 

(закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти, та закінчується о 18:00 16 

липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 

18:00 22 липня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання, творчих конкурсів;»; 
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в абзаці п’ятому слово «сесій» замінити словом «потоків»; 

 

2) в абзаці четвертому пункту 5 слова «єдиного фахового вступного 

випробування» виключити; 

 

3) У реченні другому пункту 8 слова та «єдиного фахового вступного 

випробування та/або» виключити; 

 

3. У розділі VI: 

1) в абзаці сьомому пункту 1 слово «атестаті» замінити «відповідному 

документі про здобуття повної загальної середньої освіти» 

 

2) абзац восьмий пункту 8 викласти в такій редакції:  

«Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в 

них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та 

екзаменаційного листка з фотокарткою.». 

 

4.  В абзаці другому пункту 7 розділу IX цифри «11» замінити 

цифрами «12». 

 

5. Абзац перший пункту 4 розділу ХІІ викласти в такій редакції:  

«4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на 

вакантні місця державного (регіонального) замовлення заклад вищої освіти 

використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в 

абзацах другому – п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності - 

інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому - 

четвертому пункту 3 цього розділу), цієї або іншої форми здобуття освіти 

(після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, 

зазначених у пункті 3 за відповідною спеціальністю та формою здобуття 

освіти), про що негайно повідомляє відповідному державному 

(регіональному) замовнику.». 

 

6.  В абзацах першому, восьмому-дев’ятому пункту 8 розділу XV 

після слова і розділових знаків «Філологія» доповнити словами, цифрами та 

розділовими знаками «, 227 «Фізична терапія та ерготерапія», 271 «Річковий 

та морський транспорт». 

 

7.  Додаток 3 до Умов прийому доповнити новими пунктами 5 і 6 

такого змісту: 

«5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02 листопада 

2018 року № 2013 «Про затвердження переліку спеціалізацій підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 

листопада 2018 року за № 1335/32787. 
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6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2019 року 

№ 112 «Про затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за 

якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2019 року за № 

175/33146.». 

 

 

 

 

 

Генеральний директор директорату 

вищої освіти і освіти дорослих 

 

О. І. Шаров 

 


