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Керівникам закладів фахової
передвищої, вищої освіти
ДП «Інфоресурс»

Про завершальний етап за квотою-2

Шановні колеги!
У зв’язку з надходженням до Міністерства освіти і науки України звернень
від вступників, які проживали на тимчасово окупованій російською федерацією
території України та переселилися з неї на підконтрольну уряду територію
України, або місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо
небезпечній території щодо можливості подання заяв для участі в конкурсному
відборі на здобуття вищої освіти після завершення термінів основної вступної
кампанії інформуємо.
Відповідно до пунктів 1,2 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, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 03 травня 2022 р. за № 487/37823 (далі – Порядок прийому)
завершальний етап надання рекомендацій до зарахування за квотою-2 для
вступників для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра
медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної
загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра відбувається не пізніше
12:00 29 вересня 2022 року.
Інформуємо, що прийом заяв, проведення вступних випробувань (у тому
числі індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів) для вступників
зазначеної категорії може проводитись впродовж всієї вступної кампанії в
терміни, погоджені між закладами освіти та вступниками, в межах граничних
строків, визначених Порядком прийому. Закладам освіти надано технічну
можливість створення відповідних небюджетних конкурсних пропозицій (з
встановленням ознаки «Особливий вступ», які не потребуватимуть додаткового
погодження Міністерством (позначка «Потребує погодження державним
замовником» не виникатиме).
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Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на
вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії
вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня. Порядок дій закладів освіти
щодо надсилання запитів на виділення додаткових місць державного замовлення
описано в листі від 02.09.2022 № 1/10117-22.
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