
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Про підсумки вступної кампанії 
2021 року та підготовку Умов 
прийому на навчання для здобуття 
вищої освіти у 2022 році

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника Міністра 
А. Вітренка та доповідну записку «Про підсумки вступної кампанії 2021 року та 
підготовку Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році»,

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Інформацію та доповідну записку «Про підсумки вступної кампанії
2021 року та підготовку Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у
2022 році» взяти до відома.

2. Рекомендувати центральним та місцевим органам виконавчої влади, 
що мають у підпорядкуванні заклади вищої освіти, забезпечити координацію 
роботи з Міністерством освіти і науки України (далі -  МОН) з питань організації 
і проведення прийому на навчання до закладів вищої та фахової передвищої 
освіти у 2022 році.

3. Керівникам закладів освіти, незалежно від форм власності та 
підпорядкування, які здійснюють підготовку за освітніми ступенями фахового 
молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (далі -  заклади 
освіти).

3.1. Забезпечити:
1) при організації і проведенні прийому на навчання для здобуття вищої 

та фахової передвищої освіти у 2022 році дотримання норм статті 44 Закону 
України «Про вищу освіту», статті 43 Закону України «Про фахову передвищу 
освіту» відповідно;



2) дотримання вимог Умов прийому на навчання для здобуття вищої 
освіти у 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 13 жовтня 2021 року за №1098, Умов прийому на навчання до закладів 
фахової передвищої освіти України у 2022 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2021 року за № 1159;

3) до 31 грудня 2021 року розроблення та затвердження Правил прийому 
у 2022 році, а також оприлюднення їх на вебсайті закладу освіти;

4) дотримання єдиних вимог до організації і проведення вступної кампанії 
незалежно від статусу, форми власності чи сфери управління закладу освіти та 
забезпечення добросовісної конкуренції при прийомі вступників;

5) своєчасне внесення достовірної інформації працівниками приймальних 
комісій до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

6) високий рівень організації прийому з особистих питань вступників і 
громадян працівниками приймальних комісій, інформування вступників і 
громадськості про роботу консультативних телефонів закладів освіти та 
Міністерства освіти і науки України;

3.2. Не допускати:
1) здійснення прийому за відсутності ліцензії та перевищення 

встановленого ліцензованого обсягу, надання недостовірної інформації про 
наявність ліцензії, акредитації освітніх програм та місць державного 
(регіонального) замовлення;

2) надання платних освітніх послуг, пов’язаних з проведенням вступної 
кампанії, не передбачених чинним законодавством;

3) відмови у прийомі від осіб заяв та документів, що надають право на 
спеціальні умови участі у конкурсному відборі;

4) порушень при формуванні звітності про результати проведення 
вступної кампанії.

4. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (О. Шаров) 
забезпечити:

1) оптимальну організацію співпраці з центральними та місцевими 
органами виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні заклади фахової 
передвищої, вищої освіти, закладами фахової передвищої, вищої освіти усіх 
форм власності та сфери управління щодо дотримання закладами освіти єдиних 
вимог до організації і проведення вступної кампанії;

2) належну організацію роботи Конкурсної комісії Міністерства освіти і 
науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році, конкурсний розподіл обсягу
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державного замовлення та контроль за його виконанням;
3) ефективну роботу Приймальні громадян та консультативного 

телефону Міністерства освіти і науки України «Вступна кампанія -  2022»;
4) спільно з Державним підприємством «Інфоресурс» (О. Бєлік) 

проведення організаційних заходів щодо внесення закладами освіти даних до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

5) спільно з відділом преси та інформації (Н. Бовтрук) провести широку 
роз’яснювальну роботу за участю засобів масової інформації про особливості 
прийому на навчання для здобуття вищої та фахової передвищої освіти у 2022 
році та висвітлення перебігу вступної кампанії на офіційному вебсайті МОН.

5. Державній службі якості освіти України (Р. Гурак) забезпечити 
контроль за проведенням вступних випробувань і аналіз результатів прийому на 
навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти у 2022 році.

6. Державному підприємству «Інфоресурс» - технічному адміністратору 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (О. Бєлік) забезпечити:

1) повноцінне безперебійне функціонування Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти;

2) своєчасне інформування громадськості за допомогою інформаційних 
систем про подання заяв щодо вступу до закладів фахової передвищої та вищої 
освіти та конкурсну ситуацію в межах широких конкурсів за даними Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти;

3) комунікацію з користувачами Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти та вступниками до закладів фахової передвищої, вищої освіти, 
зокрема шляхом функціонування консультативних телефонів Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти, впродовж всієї вступної кампанії та 
відповідного реагування на можливі факти збоїв.

7. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого 
заступника Міністра А. Вітренка.

з

Голова колегії, 
Міністр Сергій ПІК АР ЛЕТ



Колегії Міністерства освіти і науки

Доповідна записка

Про підсумки вступної кампанії 2021 року та підготовку Умов 
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

В умовах продовження пандемії СОУШ-19 проведення вступної кампанії 
2021 року відбулося у звичному режимі із дотриманням всіх карантинних 
обмежень. Вступникам, як і у 2020 році, надано можливість подавати документи 
до закладів вищої освіти (ЗВО) через електронну пошту, підписавши відповідні 
сканкопії кваліфікованим електронним підписом (КЕП/ЕЦП). Продовжено 
можливість подання електронних заяв для пільгових категорій вступників (за 
умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО), вступників до магістратури за 
результатами ЄВІ/ЄФВВ.

Новації вступної кампанії 2021 року
1) Значно розширено можливості використання електронного 

кабінету вступника -  подавати електронні заяви змогли вступники, які 
планували продовжити навчання після здобуття ОКР молодшого спеціаліста (за 
умови наявності сертифікатів ЗНО).

2) Як і минулих років, вступникам на лікарські спеціальності 
(«Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія») для того, щоб взяти участь у 
конкурсному відборі, потрібно було мати щонайменше 150 балів із другого та 
третього конкурсних предметів. Однак цього року ця вимога не поширювалася 
на тих, чий конкурсний бал був вище 175.

3) Також цього року для більшості спеціальностей значно розширений 
перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватись як третій конкурсний 
предмет.

4) В 2021 році встановлено обмеження кількості заяв, які вступники 
могли подати на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт) -  загалом не більш 
ніж ЗО заяв. Крім того, для уникнення непорозумінь із наданням рекомендацій 
на контракт, заяви тих вступників, які включені до наказу для зарахування на 
бюджет, були автоматично виключені на всі інші конкурсні пропозиції за 
винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити (якщо 
планував навчатися більш ніж за однією освітньою програмою, більш ніж в 
одному закладі освіті тощо).

5) Для можливості надання більшої ваги фаховому вступному 
випробуванню під час вступу до магістратури, введено вагові коефіцієнти -  
заклад мав можливість збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши 
на іспит з іноземної мови не менше 25%.
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Оперативні дані щодо результатів вступної кампанії 2020 року

Згідно з даними ЄДЕБО впродовж вступної кампанії 2021 року було подано 
1 785 242 заяв (як для здобуття вищої, так і фахової передвищої освіти), з них 
близько 1,5 млн (83,2%) -  електронні заяви, подані через систему ЄДЕБО. Тобто 
усе більше вступників переходять на електронний формат подання заяв.

Зокрема, що стосується заяв, поданих для здобуття ступенів вищої освіти, то 
95,5% -  це заяви подані в електронному вигляді. На даний час Міністерство 
разом із ДП «Інфоресурс» працює над розширенням категорій вступників (як для 
здобуття вищої, так і фахової передвищої освіти).

Більше всього заяв подано на правові, управлінські, гуманітарні та ІТ- 
спеціальності. У ТОП-10 за кількістю поданих заяв увійшла також педагогічна 
спеціальність -  014 «Середня освіта».

ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

035 Філологія 76505
081 Право 68124
122 Комп’ютерні науки 65191
073 Менеджмент 62495
014 Середня освіта 44274
121 Інженерія програмного забезпечення 43693
061 Журналістика 43338
053 Психологія 39710
051 Економіка 37568
075 Маркетинг 36146

ТОП 10 ЗВО за кількістю поданих заяв вступників (на базі ПЗСО)

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 54387
2. Львівський національний університет імені Івана Франка 47326
3. Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 46288
4. Національний авіаційний університет 39537
5. Національний університет «Львівська політехніка» 37571
6. Київський національний торговельно-економічний університет 

32787
7. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 32640
8. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 26114
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9. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
20829

10. Київський університет імені Бориса Грінченка 18361
В день оголошення результатів адресного розміщення державного 

замовлення (28 липня 2021 року) в електронних кабінетах вступників на 
бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти було 
відображено інформацію щодо рекомендацій до зарахування на місця 
державного (регіонального) замовлення. Зарахування за державним або 
регіональним замовленням було здійснено 9 серпня. Додатково інформація про 
розподіл бюджетних місць оприлюднюється на офіційному ресурсі, де 
відображається хід вступної кампанії https://vstup.edbo.gov.ua .

28 липня за технологією адресного розміщення державного 
(регіонального) замовлення рекомендації до зарахування на навчання за кошти 
державного та місцевих бюджетів отримало 64 441 особа ( у 2020 році -  62 258 
осіб), у тому числі за квотою 1 - 2  385 осіб, квотою 3 -  305 осіб, квотою 4 - 5  
осіб.

Зараховано за співбесідою -  64 особи та квотою 2 -1385  осіб.

Цього року 77,2 відсотка вступників отримали рекомендації на місця 
державного (регіонального) замовлення по 1-му та 2-му пріоритетах, тобто 
мали змогу вступити до найбільш омріяних ЗВО.

Отже, зберігається позитивна практика надання левової частки бюджетних 
місць за найвищими пріоритетами.

Конкурсні
пропозиції

Пріоритети
1 2 3 4 5

Відкриті 31995 10376 5 5 7 2 4081 3 4 4 4

Фіксовані 6115 1282 645 48 8 443

В сь о г о
р е к о м е н д о в а н и х  
н а б ю д ж е т

38110 11658 6217 4569 3887

% 5 9 ,1 4 % 1 8 ,0 9 % 9 ,6 5 % 7 ,0 9 % 6 ,0 3 %

У 2021 році загальний відсоток відмов від бюджетного місця за наданими 
рекомендаціями під час вступу на бакалавра на основі ПЗСО становив 11,2%. 
Найбільше відмов, очікувано, спостерігалось за 4 та 5 пріоритетностями -  26,7% та 
31,6% відповідно.

Стосовно попередніх даних щодо мінімальних прохідних балів що надали 
можливість вступнику отримати рекомендацію на бюджет на денну форму

https://vstup.edbo.gov.ua
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навчання зазначаємо, що наразі найвищими вони виявилися для ТОП-10 
спеціальностей:

293 Міжнародне право 195,100
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії 194,922
292 Міжнародні економічні відносини 194,922
061 Журналістика 194,659
052 Політологія 193,500
225 Медична психологія 193,300
081 Право 189,006
054 Соціологія 186,456
053 Психологія 186,405
028 Менеджмент соціокультурної діяльності 186,316

Водночас, щоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося 
вступникам на спеціальності: «Облік і оподаткування», «Підприємництво торгівля 
та біржова діяльність», «Менеджмент», «Фінанси», «Публічне управління та 
адміністрування», «Економіка», «Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа», 
«Географія», «Культурологія», «Історія та археологія».

Ситуація щодо зарахування здобувачів освіти станом на 22.11.2021 наведена у 
таблиці:

О світній
ступінь

База вступу
Зараховано

бю дж ет контракт всього

Бакалавр Бакалавр 14 6247 6261

Бакалавр
М олодш ий

бакалавр 0 ю. 10

Бакалавр
М олодш ий

спеціаліст 15433 28209 43642

Бакалавр
П овна загальна 

середня освіта 63203 94282 157485

Бакалавр
Ф аховий

молодш ий бакалавр 8 378 386
М агістр Бакалавр 37294 43058 80352
М агістр М агістр 80 10840 10920

М агістр
М олодш ий

бакалавр 0 1 1

М агістр
М олодш ий

спеціаліст 277 2872 3149

М агістр
П овна загальна 

середня освіта 4667 5775 10442
М олодш ий

бакалавр______________
М олодш ий

спеціаліст 2 12 14
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М олодш ий
бакалавр

П овна загальна 
середня освіта 594 1645 2239

Ф аховий
молодш ий бакалавр

Базова загальна 
середня освіта 55339 27191 82530

Ф аховий
м олодш ий бакалавр

К валіф ікований
робітник 8303 3804 12107

Ф аховий
молодш ий бакалавр

М олодш ий
спеціаліст 16 1725 1741

Ф аховий
молодш ий бакалавр

П овна загальна 
середня освіта 13640 19729 33369

Стан підготовки Умов прийому 2022 року.

26 серпня проект Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої 
освіти в 2022 році було оприлюднено для громадського обговорення.

Основні зміни:
-в умовах продовження пандемії СОУГО-19 надано можливість подання 

електронних заяв для вступників на основі базової середньої освіти за денною 
(дуальною) формою здобуття освіти;

-розширено можливості для додаткового набору на контракт для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра.

27 вересня проект Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти (далі 
-  Умови прийому) було оприлюднено для громадського обговорення.

Основні зміни:
-розширено можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за 

денною формою здобуття освіти;
-удосконалено розподіл обсягу державного замовлення за галузями знань, 

міжгалузевими, підгалузевими групами;
-скорочено перелік паперових копій документів, що їх мають подавати 

вступники, які подають заяви в паперовій формі (зокрема, тепер не потрібно буде 
подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, 
якщо ця інформація є в ЄДЕБО);

- єдине фахове вступне випробування в магістратуру з використанням 
технологій зовнішнього незалежного оцінювання заплановано для спеціальностей 
галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 
«Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та 
адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;

- змінено перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме 
посилено роль математики під час вступу до ЗВО;

-для вступників на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» замість 
фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого 
іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

12 жовтня на розширеному засіданні робочої групи з доопрацювання Умов 
прийому усі пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення
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(пропозиції надали більше 100 фізичних та юридичних осіб), були обговорені та 
прийняті спільні рішення щодо їх врахування/відхилення. 13 жовтня 2021року було 
видано наказ МОН № 1098.

Наказ МОН «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття 
вищої освіти в 2022 році» затверджено 13 жовтня та зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164.

Наказ МОН № 1159 «Про затвердження Умов прийому на навчання до 
закладів фахової передвищої освіти в 2022 році» затверджено 29 жовтня 2021 року.

Просимо колегію ухвалити запропонований проект рішення колегії.

Генеральний директор директорату 
фахової передвищої, вищої освіти Олег ШАРОВ


