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Про внесення змін  

до наказу Міністерства 

освіти і науки України  

від 11 жовтня 2018 року № 1285 

 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту», абзацу 

шістнадцятого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту» 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 11 жовтня 2018 року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163, що додаються. 
 

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

наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у 

встановленому законодавством порядку. 
 

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 

інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву у 

встановленому порядку. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Стадного Є. 

 

 



2 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

 

 

Міністр Ганна НОВОСАД 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

_______ 2020 року № ___ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ 

до наказу Міністерства освіти і науки України  

від 11 жовтня 2018 року № 1285  
1. У наказі: 

1)  у назві слова «на навчання до закладів» замінити словами «для 

здобуття». 

2) у пункті 1 слова «на навчання до закладів» замінити словами  «для 

здобуття». 

 

1. В Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 

2020 році: 

1) У назві слова «на навчання до закладів» замінити словами «для 

здобуття».  

2) Пункт 4 розділу ІІ виключити.  

3) Розділ ІІІ доповнити новим пунктом 10 такого змісту:  

«Надавачі освітніх послуг у сфері вищої освіти, що здійснюють 

навчання для здобуття вищої освіти на умовах державного (регіонального) 

замовлення та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів 

встановлюють вартість навчання відповідно до Порядку формування 

мінімального розміру плати за навчання для здобуття  вищої освіти на основі 

індикативної собівартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від ___ № ___». 

4) У розділі IV: 

в абзаці першому пункту 4 слова та розділові знаки «тимчасово 

переміщених закладах вищої освіти, тимчасово переміщених наукових 

установах, а також» виключити; 

пункт 5 викласти у такій редакції: 

«Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та 
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ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти в 

закладах вищої освіти у сферах управління Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства культури, молоді та 

спорту України та Міністерства фінансів України здійснюється за єдиним 

конкурсом окремо за формами здобуття освіти.». 

5) У розділі V: 

 у пункті 5: 

в абзаці четвертому після слів «фахових вступних випробувань» 

доповнити словами та розділовими знаками «(у разі, якщо таке випробування 

передбачено правилами прийому закладу вищої освіти)». 

у пункті 6: 

в абзаці четвертому після слів «фахових вступних випробувань» 

доповнити словами та розділовими знаками «(у разі, якщо таке випробування 

передбачено правилами прийому закладу вищої освіти)». 

у пункті 10 розділу V слова та розділові знаки «(крім спеціальностей 081 

«Право» та 293 «Міжнародне право»)» виключити. 

6) У розділі VI: 

абзац четвертий пункту 1 викласти у такій редакції: 

«для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у 

вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, 

французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років - з інших предметів), 

співбесідою або квотою-2 відповідно до цих Умов;»; 

 в абзаці шостому пункту 6 після слів «ступеня» доповнити словами 

«молодшого бакалавра»; 

 абзац сьомий пункту 7 викласти у такій редакції: 

«Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись виписка з 

Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.»; 

у пункті 8: 

перше речення абзацу восьмого після слів «до 10 липня» доповнити 

словами та розділовими знаками «, копію документа, що підтверджує право 

вступника на участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших 

документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є 

обов’язковим»; 

абзац десятий викласти в такій редакції: 

«Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, 

допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує 

особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у 

вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.». 

7) У розділі VII: 
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абзаци третій – п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції: 

«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за 

спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» - у формі єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (за 

умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, 

кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, складених в рік 

вступу; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (крім 

спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та 

продовольство», 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 

кордону», спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», 025 

«Музичне мистецтво») - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(крім випадків, передбачених цими Умовами) та фахових вступних 

випробувань, складених в рік вступу; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зі 

спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та 

продовольство», 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 

кордону», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» - у формі вступного іспиту з 

іноземної мови та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу;»; 

у пункті 3: 

речення третє абзацу другого викласти в такі редакції: 

«Для небюджетних конкурсних пропозицій зі спеціальностей 221 

«Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» для здобуття ступеня магістра медичного спрямування першим 

конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний 

предмет обирається закладом освіти не більше двох з переліку на вибір: 

біологія, хімія, математика, фізика; третій предмет – не більше двох з переліку 

на вибір: біологія, хімія, математика, фізика, крім тих, які використовуються як 

другий предмет.»; 

в абзаці третьому після слів «молодшого бакалавра» доповнити словами 

«для небюджетних конкурсних пропозицій»; 

у підпункті 1 пункту 8: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * 

ОУ + К6*МЛ;»; 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 

«де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів; П3 - оцінка зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступного іспиту з третього (для вступу на навчання для здобуття 

ступеня молодшого бакалавра - другого) предмета або творчого конкурсу (за 
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шкалою 100-200); А - середній бал документа про повну загальну середню 

освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці 

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, 

обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5); ОУ - бал за 

успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для 

вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності 

(спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка; МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 

200. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлюються 

закладом вищої освіти з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні 

не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не має 

перевищувати 0,25 (0,6 - для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); К4 не може 

перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05; К6 не може перевищувати 

0,01. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної 

пропозиції має дорівнювати 1. »; 

абзац восьмий викласти в такій редакції: 

«Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час 

вступу на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка (додаток 2), останній доданок встановлюється рівним 10, а 

якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється 

таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з 

ЄДЕБО.» 

8) У розділі VIII: 

в абзаці п’ятому розділу 2 після слів «за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб» доповнити словами та розділовими знаками «, повідомлений 

про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного 

або регіонального замовлення»; 

в абзаці першому пункту 7 після слів «Донецької областей та» 

доповнити словами «тимчасово»; 

пункт 12 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту: 

«5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 

ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 

загальної середньої освіти.» 

В абзаці шостому пункту 13 після слів «за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб» доповнити словами та розділовими знаками «, повідомлений 

про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного 

або регіонального замовлення»; 

9) У реченні першому пункту 6 розділу ІХ після слів «ступеня» 

доповнити словами та розділовими знаками «молодшого бакалавра, » 

10) Пункт 1 розділу Х викласти в такій редакції: 
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«1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та 

беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального 

замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V 

цих Умов або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для 

зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати 

особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або 

інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до 

приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти, а також укладання 

договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі 

батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). Подані 

оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього 

періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на 

підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, 

додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої 

освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо 

відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, 

відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній 

формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану 

приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та 

фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 

або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.» 

11)  У розділі XIV: 

В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 3 слово «випробувань» замінити 

словом «іспитів» 

пункт 9 викласти у такі редакції: 

«9. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні 

українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, 

та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої 

освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів 

державного або місцевого бюджету.». 

12) У розділі XV: 

у пункті 8 : 

абзац перший викласти у такій редакції: 

«8. Максимальний обсяг державного замовлення закладу вищої освіти 

на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями 

спеціальностей 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 035 «Філологія», 

271 «Річковий та морський транспорт» та 275 «Транспортні технології (за 

видами)», предметними спеціальностями спеціальності 014 «Середня освіта» 

(за предметними спеціальностями)) визначається закладом вищої освіти і не 
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може перевищувати суми скорегованих максимальних обсягів державного 

замовлення усіх конкурсних пропозицій у межах спеціальності (спеціалізації, 

предметної спеціальності) в 2019 році. Якщо державне замовлення в 2019 році 

становило не більше ніж 4 місця або не надавалося взагалі, або сума 

скорегованих максимальних обсягів становить менше ніж 5 місць, то 

максимальний обсяг державного замовлення встановлюється 5 місць.»; 

в реченні другому абзацу одинадцятого після слів «допускається 

перерозподіл максимальних обсягів»  доповнити словами та розділовими 

знаками «з заочної на денну форму здобуття освіти, а також»; 

абзац тринадцятий доповнити новим реченням такого змісту: 

«Не допускається поєднання в одній конкурсній пропозиції 

акредитованої та неакредитованої освітніх програм.»; 

доповнити новим абзацом шістнадцятим такого  змісту: 

«Максимальний обсяг державного замовлення закладу вищої освіти для 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти за всіма спеціальностями та формами здобуття вищої освіти 

встановлюється в обсязі 5 місць.». 

13) У додатках до Умов прийому: 

Речення перше пункту 3 додатку 4 до Умов прийому викласти у такій 

редакції: 

«3. Інформацію про другий та третій конкурсні предмети для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані 

(закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти 

наведено в таблиці (як другий конкурсний предмет для вступу на навчання для 

здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на відкриті та фіксовані 

(закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти 

використовується творчий конкурс за спеціальностями, для яких він 

передбачений, або пропонується на вибір вступника один з переліку других та 

третіх предметів, зазначених у таблиці):»; 

У додатку 6 до Умов прийому: 

у розділі І: 

пункт 8 виключити; 

розділ V виключити; 

пункт 7 розділу VI виключити. 

 

 

Генеральний директор директорату 

вищої освіти і освіти дорослих  

Олег ШАРОВ 

 


