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Керівникам закладів фахової
передвищої, вищої освіти
ДП «Інфоресурс»

Про прийом заяв

Шановні колеги!
Нагадуємо, що відповідно до абзаців четвертого пункту 1 розділу V
Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022
року № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року
№ 487/37823 (зі змінами) прийом заяв для осіб, які вступають на основі
індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів закінчується о 18:00 08
серпня 2022 року.
Водночас до Міністерства освіти і науки України надходять звернення від
вступників, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для
проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) Українським
центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через
відсутність організаційно-технологічних можливостей (категорія 129), але які
попередньо зареєструвались для проходження НМТ та внаслідок цього мали
проблеми з відображенням в електронному кабінеті відповідної категорії та не
мали можливості подати заяву на вступ.
З метою забезпечення права на отримання вищої освіти Міністерство
освіти і науки України не заперечує щодо прийому заяв від зазначеної категорії
вступників до 18:00 11 серпня 2022 року.
Принагідно надаємо роз’яснення щодо застосування пільгових категорій в
Єдиній державній електронній базі з питань освіти:
категорія 129 - особи, яким на запит щодо можливості створення
спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту
Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні
через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання
до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому
зазначено про необхідність створення певних умов для проходження
національного мультипредметного тесту, та відповідного підтвердження
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Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення).
Зазначена категорія застосовується для осіб, які не були зареєстровані для
складання національного мультипредметного тесту або були зареєстровані,
але не складали тест. Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за
результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного
оцінювання 2019 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором),
національного мультипредметного тесту 2022 року. Якщо такі особи допущені
до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на
основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному
відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім
випадку, якщо в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення").
Вступники, які мають захворювання або патологічний стан, зазначені в
Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від
29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 та складали національний
мультипредметний тест, у разі допуску до конкурсного відбору на відкриту або
фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти,
беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або
регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: "Претендую на
участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб,
повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця
державного або регіонального замовлення"). Для реалізації зазначеного права в
ЄДЕБО додано окрему категорію 105 – особи, які в 2019-2021 роках не брали
участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з
певного(их)
навчального(их)
предмета(ів),
складали
національний
мультипредметний тест в 2022 році та мають захворювання або патологічного
стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть
бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання,
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови
подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів,
зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900
«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани,
інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016
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року за № 1707/29837, а також документа, що засвідчує статус особи з
інвалідністю або дитини з інвалідністю, або копії такого документа.

З повагою
Перший заступник Міністра

Віталій Носок
nvi@mon.gov.ua
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