ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021 РОКУ:
попередні підсумки

17 серпня 2021 року

Вступ-2021
ВСТУПНА КАМПАНІЯ ПРОЙШЛА У ЗАПЛАНОВАНІ ТЕРМІНИ У СПОКІЙНОМУ
РЕЖИМІ
Цьогоріч розширено можливості для подання
заяв в електронному вигляді.

Залишено можливість виконувати вимоги до
зарахування не тільки особисто, прийшовши до
приймальної комісії закладу, але й шляхом
подання відповідних документів електронною
поштою з накладення КЕП вступника.

Вступ-2021: новації
1

Розширено
можливості
дистанційного
подання заяв та
виконання вимог для
зарахування для вступників.

2

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 ця вимога відтепер не
поширюється на тих, чий конкурсний бал
становив
понад
175.
Обов’язковими
предметами ЗНО для вступу на ці
спеціальності були українська мова та
математика, а третім предметом вступник міг
обирати біологію, хімію або фізику.

3

Для
більшості
спеціальностей
(крім
регульованих) значно розширений перелік
предметів ЗНО, які можуть використовуватись
як третій конкурсний предмет.

4

З 2021 року встановлено обмеження кількості
заяв, які вступники могли подати на контракт
– загалом не більш ніж 30 заяв.

5

Для надання більшої ваги фаховому вступному
випробуванню під час вступу до магістратури
запроваджено вагові коефіцієнти – заклад мав
право збільшити вагу бала за фахове
випробування,
залишивши
на
єдиний
вступний іспит з іноземної мови не менше
25%.

Вступ-2021: оперативні дані
ВІДБУЛОСЯ ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ НА БАКАЛАВРАТ ПІСЛЯ
11 КЛАСУ НА БЮДЖЕТ

9 серпня
На всі рівні фахової передвищої, вищої освіти було подано

понад 1,4 млн електронних заяв
Найбільшу кількість заяв було подано в перший день, 14 липня – трохи

понад 200 тис. заяв

Вступ-2021
БАКАЛАВР (МАГІСТР) НА ОСНОВІ ПЗСО
Для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра на
основі повної загальної середньої освіти було
зареєстровано понад 1 млн е-заяв. Паперові заяви
становили всього 1% від загалу для цієї категорії вступників.

Через систему ЄДЕБО електронні заяви подали майже
164 тис. вступників.

Рейтинг спеціальностей за кількістю
поданих заяв
№

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВ

1

035 Філологія

76505

2

081 Право

68124

3

122 Комп'ютерні науки

65191

4

073 Менеджмент

62495

5

014 Середня освіта

44274

6

121 Інженерія програмного забезпечення

43693

7

061 Журналістика

43338

053 Психологія

39710

051 Економіка

37568

075 Маркетинг

36146

8

9
10

Рейтинг ЗВО за кількістю
поданих заяв вступників (на базі ПЗСО)
№

КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВ

НАЗВА ЗАКЛАДУ

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

54387

2

Львівський національний університет імені Івана Франка

47326

3

Національний
технічний
університет
України
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

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

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»

26114

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

20829

Київський університет імені Бориса Грінченка

18361

8

«Київський

46288

9

10

Рейтинг університетів за наданими
рекомендаціями на бюджет
№

КІЛЬКІСТЬ РЕКОМЕНДАЦІЙ

НАЗВА ЗАКЛАДУ

1

Національний
технічний
університет
України
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3250

3

Національний університет «Львівська політехніка»

2728

4

Львівський національний університет імені Івана Франка

2625

5

Національний авіаційний університет

1429

6

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

1341

7

Національний
України

1280

8

університет

біоресурсів

і

«Київський

природокористування

4111

Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут»

1234

Харківський національний університет радіоелектроніки

1081

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

1030

9
10

Рейтинг спеціальностей
за кількістю зарахованих на бюджет
№

Спеціальність

КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВ

1

014 Середня освіта

6286

2

222 Медицина

3663

3

122 Комп'ютерні науки

3446

4

035 Філологія

2344

5

121 Інженерія програмного забезпечення

1891

6

123 Комп’ютерна інженерія

1710

7

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1678

8

1527
192 Будівництво та цивільна інженерія

9

1166
081 Право

10

1113
201 Агрономія

Вступ-2021: оперативні дані
ОГОЛОШЕНО
РЕЗУЛЬТАТИ
АДРЕСНОГО
РОЗМІЩЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ АДРЕСНОГО
РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ЗАМОВЛЕННЯ

28 липня

Рекомендації до зарахування на навчання за кошти державного та місцевих

бюджетів отримало 64 976 осіб.
У тому числі за квотою-1 – 2 426 осіб, за квотою-3 – 305 осіб, за квотою4 – 5 осіб, за співбесідою – 86 осіб.

77,2 % вступників
отримали рекомендації
на місця державного
(регіонального)
замовлення за 1-м та
2-м пріоритетами

Станом на 16 серпня для здобуття ступеня бакалавра (магістра) на основі
ПЗСО зараховано на бюджет 59 535 осіб, на контракт – 71 509 осіб.

Уперше в 2021 році 43 вступники за результатами широкого конкурсу
отримали нагоду навчатися у приватних закладах вищої освіти за кошти
бюджету (із них 32 вступники зараховані на бюджет до цих закладів).

Рейтинг спеціальностей
за мінімальними прохідними балами
№

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

МІНІМАЛЬНИЙ ПРОХІДНИЙ БАЛ

1

293 Міжнародне право

195,100

2

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії

194,922

3

292 Міжнародні економічні відносини

194,922

4

061 Журналістика

194,659

5

052 Політологія

193,500

6

225 Медична психологія

193,300

7

081 Право

189,006

054 Соціологія

186,456

053 Психологія

186,405

8

9
10
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

186,316

Вступ-2021
ЩОБ ПРОЙТИ НА БЮДЖЕТ, ПОНАД 180 БАЛІВ ЗНАДОБИЛОСЯ ВСТУПНИКАМ НА ТАКІ 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»

Вступ-2021: оперативні дані
МАГІСТР НА ОСНОВІ БАКАЛАВРА

До закладів вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра на основі
ступеня вищої освіти було зареєстровано майже 166 778 е-заяв
та 12 217 паперових заяв від майже 71 тис. вступників.
Станом на 16 серпня
було зараховано на
бюджет 33 549 осіб, на
контракт – 20 289 осіб.

Вступна кампанія триває, і заклади вищої освіти можуть оголошувати
додатковий набір та проводити зарахування на контракт
до 30 листопада 2021 року.

Гаряча лінія МОН
для допомоги вступникам
29 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ РОЗПОЧАЛА РОБОТУ ГАРЯЧА ЛІНІЯ
«ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021» 0 (800) 50 45 70 (ПН-ЧТ: 09.0017.00, ПТ. 09.00-16.00), ЯКА ПРАЦЮВАЛА ДО 13 СЕРПНЯ
Протягом цього часу було прийнято 5 тис. 375 дзвінків.
За підтримки Урядового контактного центру на сайті МОН працював чат-бот
– за його допомогою надано 15 782 консультації працівниками
Для мешканців тимчасово
окупованих територій, які мають
бажання навчатися в українських
закладах освіти, постійно працює
гаряча лінія з питань освіти
( 0 800 504 425). У зазначений
період на цю лінію надійшло

1 тис. 382 звернення.

Центру та 11 тис. 380 чатів опрацьовано за допомогою боту (в тому
числі в неробочий час).
Додатково для надання оперативних відповідей звернення можна було
надсилати на електронну пошту vstup2021@mon.gov.ua – фахівцями МОН
було опрацьовано 1 155 звернень.

Вступ-2021: для осіб з ТОТ
ОСВІТНІ ЦЕНТРИ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ ДО 24 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ
Вступ на кожен рівень здійснюється в два етапи. Зараз триває другий етап.

•
•
•

Для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного
та ветеринарного спрямувань) за кошти державного бюджету приймаються документи від заявника до
12:00 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий список вступників
оприлюднюється не пізніше 12:00 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 24 вересня.
Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої
освіти за кошти державного бюджету приймаються документи від заявника до 12:00 20 вересня, вступні
іспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 22
вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 24 вересня.
Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються документи від заявника до 12:00 20
вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не
пізніше 12:00 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 24 вересня.

Вступ-2021: профосвіта
Критерії вступу:

Терміни: червень-вересень
• Затверджено обсяги регіонального
замовлення – 101
•

тис. 459 місць.
Станом на 01.08.2021 подано 63 905 заяв
на навчання за кошти регіонального
замовлення.

•
•
•
•

середній бал шкільного свідоцтва;
результати співбесіди;
рейтинговий список;
інші критерії, що не суперечать законодавству.

Переваги навчання в закладі
професійної освіти:
• швидке отримання професії (від 6 міс. до 3-х
років) та старт кар’єри;
• безоплатне навчання та гуртожиток;
• стипендія та оплачувана практика.

Рейтинг областей за кількістю поданих заяв
до ЗПО (регіональне замовлення)
№

ОБЛАСТЬ

КІЛЬКІСТЬ ПОДАНИХ ЗАЯВ

1

Львівська

5416 (59% від очікуваної кількості)

2

Дніпропетровська

4321 (51% від очікуваної кількості)

3

Рівненська

3808 (79% від очікуваної кількості)

ЗАТВЕРДЖЕНО ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 12 ТИС. 187 МІСЦЬ.
СТАНОМ НА 01.08.2021 ПОДАНО 6 887 ЗАЯВ НА НАВЧАННЯ (57% ВІД ОЧІКУВАНОЇ КІЛЬКОСТІ).

Рейтинг областей
за кількістю поданих заяв до ЗПО (державне замовлення)
№

ОБЛАСТЬ

КІЛЬКІСТЬ ПОДАНИХ ЗАЯВ

1

Запорізька

790 (100% від очікуваної кількості)

2

Донецька

702 (75% від очікуваної кількості)

3

Дніпропетровська

645 (51% від очікуваної кількості)

