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ВСТУП 2017: сильні сторони
Пріоритети державного замовлення: безпека та оборона, критичні 

для розвитку науково-технічного потенціалу спеціальності, педосвіта, 

ІТ, агросектор

Справедливість: місця державного замовлення для вступників на 

медичні спеціальності, а також на заочну форму навчання за всіма 

спеціальностями розподілялись за широким конкурсом

Підтримка окремих категорій вступників, ЗВО та спеціальностей: 

регіональний, сільський та галузевий коефіцієнти, фіксовані обсяги 

для переміщених ЗВО, підтягування списків з пріоритетних 

спеціальностей
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ВСТУП 2017: сильні сторони - 2
Відновлення роботи з вступниками: Всеукраїнські олімпіади ЗВО

Переведення на вакантні бюджетні місця: ЗВО самостійно переводили на 

вакантні бюджетні місця пільговиків та черговиків з пріоритетних спец-тей

Донбас та Крим: посилення позицій української освіти

Молодші спеціалісти: окремі кампанія, строки, Умови 

Обґрунтований розподіл державного замовлення: держзамовлення 

магістрів МОН і Мінкультури розподіляли на формульній основі на підставі 

досягнень 

Довіра до вступу до магістратури: запровадження Єдиного фахового 

вступного випробування для вступу на 081 «Право»
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ВСТУП 2017: слабкі сторони
Негаразди з ЄДЕБО: брак часу на запровадження нового софту

обумовив збої на початкових етапах реєстрації електронних 

кабінетів та заяв вступників

Візуалізація та комунікація: інформації вже багато, але зручність 

подання залишається проблемою

…
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Кількість і динаміка успішних 
учасників ЗНО у 2016 і 2017 рр.
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Пріоритети держзамовлення  
бакалаврів (магістрів ПЗСО) у 2017

2017 2016

У цілому - відображення економічних, воєнно-політичних та демографічних реалій 80036 83617 95,7%

І. Безпека та оборона - безумовний пріоритет 2974 2582 115,2%

ІІ. Критичні для конкурентоспроможності та розвитку науково-технічного

потенціалу спеціальності 3880 3540 109,6%

ІІІ. Аграрний сектор: перший активний драйвер національної економіки 5200 5162 100,7%

ІV. Інформаційно-телекомунікаційні технології: другий активний драйвер

національної економіки 8934 8856 100,9%

V. Підготовка вчителів для Нової української школи 7763 7482 103,8%

VІ. Будівництво та традиційний транспорт - галузі відновлення економіки 5263 5304 99,2%

VІІ. Інші  спеціальності, з яких у 2017 році передбачено зростання обсягів

державного замовлення 3912 3718 105,2%

VІІІ. Задоволення інших важливих потреб економіки та суспільства 42110 46973 89,6%
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Пріоритетності зарахованих та 
відмови від рекомендацій
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Результати Єдиного фахового 
вступного випробування
Блоки ЄФВВ Складали 

іспит
Поріг Не 

подолали 
поріг

ТЗНПК 16081 7/30 7,56%

Право 16058 22/70 11,41%

Іноземна мова 15737 6/42 5,2%

У цілому: 16081 20,8%
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Умови 2018: постановка
Закон: забезпечити організоване проведення вступної 
кампанії відповідно до законодавства

Контингент: забезпечення рівності та прав громадян, 
якості вищої освіти та розвитку вищої школи

Поступ: закріпити позитивні новації 2015-2017 років та 
продовжити реформи

Тюнінг: вдосконалити вступну кампанію з урахуванням 
накопиченого досвіду, уникнути повторення помилок
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Демографічне дно: 2018
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Умови 2018: розроблення
Проект: первісний проект Умов було надано 
експертам 28.08.2017 і винесений на громадське 
обговорення 11.09.2017 після наради в Спілці ректорів 

Обговорення: широке обговорення, робоча група за 
участю Спілки ректорів та громадськості

Своєчасність: наказ МОН від 13.10.2017 №1378 
(доступний на сайті), зареєстрований в Мінюсті 
14.11.2017 №1397/31265
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Умови 2018: особливості
Сертифікати попередніх років: сертифікати ЗНО 2016, 
2017, 2018 (іноземні мови–2018) дійсні та комбінуються
Коректність розрахунку конкурсного бала: введення 
фіксованих конкурсних предметів для вступу на бюджет
Посилення вимог до лікарських спеціальностей: не 
менше 150 балів з другого і третього предметів для 
Педіатрії, Медицини, Стоматології
Заяви: не більше 7 заяв на 4 спеціальності на бюджет
Творчі заліки: довіра до творчих випробувань
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Умови 2018: особливості - 2

13

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій ЗВО у місті Києві, 1,04 –
у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, 
Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській 
областях, переміщених ЗВО, 1,02 – в інших випадках

ГК дорівнює 1,02 для заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, 
яким надається особлива підтримка та 1,00 в інших випадках

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох 
років та які здобули ПЗСО у ЗО, що знаходяться на території сіл, у рік 
вступу (1,05 – для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство»), та 1,00 в інших випадках
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Умови 2018: особливості - 3
Підвищення довіри суспільства: єдине фахове вступне 
випробування в магістратуру з 081 та 293, єдиний 
фаховий вступний іспит з іноземної мови в магістратуру 
для галузей 03 (крім 035), 05, 06, 08, 24, 29

Справедливе надання місць державного замовлення: 
запровадження широкого конкурсу на педагогічних 
спеціальностях (з винятками та обмеженнями), а також 
магістри з 081 та 293 (електронні заяви, пріоритетності)
Спеціальні умови: упорядкування
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Умови 2018: максимальний обсяг ДЗ
110 % обсягу ДЗ 2017 року, якщо було надано рекомендації до 
зарахування в повному обсязі, або на 1 місце більше, якщо 
макс. обсяг ДЗ в 2017 році складав менше 10 місць
125 % обсягу державного замовлення 2017 року в таких 
випадках для ЗВО МОЗ
90 % обсягу ДЗ 2017 року, якщо на нього було надано 
рекомендацій менше половини
50 % обсягу ДЗ 2017 року, якщо на нього не було надано 
жодної рекомендації до зарахування
100 % обсягу ДЗ 2017 року в інших випадках
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Вступ 2018: підготовчий етап
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• Підстава для оголошення конкурсу: Ліцензія МОН 
(Акт узгодження в минулому)

• Правила прийому: затвердити, розмістити на веб-
сайті закладу і внести в ЄДЕБО до 31.12.2017

• Відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції: 
внести до ЄДЕБО до 31.12.2017 (отримані пізніше 
ліцензії вже без бюджету) 

• Небюджетні конкурсні пропозиції: внести до 
ЄДЕБО до 1.05.2018
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Вступ 2018: строки кампанії
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Категорія 

вступників

Реєстрація 

електронних 

кабінетів

Прийом 

документів 

Вступні 

випро-

бування

Оприлюд-

нення

рейтинговог

о списку, не 

пізніше

Виконання 

вимог 

зарахування 

на бюджет, 

не пізніше

Зарахуван

ня на 

бюджет, не 

пізніше

Переведення 

на вакантні 

бюджетні 

місця, не 

пізніше

Зараху-

вання на 

контракт, 

не пізніше

Денна форма, 
сертифікати 
ЗНО

від 2 липня 
до 18.00 25 липня

від 12 липня
до 18.00 
26 липня

- 1 серпня
авт. розподіл 
бюджетних 

місць

18.00 
6 серпня

12.00 
7 серпня

18 серпня 30 вересня

Денна форма, 
творчі 
конкурси 
невійськові

від 2 липня 
до 18.00 25 липня

від 12 липня 
до 18.00 
20 липня

від 14 до 26 

липня

1 серпня
авт. розподіл 
бюджетних 

місць

18.00 
6 серпня

12.00 
7 серпня

18 серпня 30 вересня

Денна форма, 
вступні іспити, 
квоти

- від 12 липня 
до 18.00 
20 липня

від 21 до 26 

липня

1 серпня
авт. розподіл 
бюджетних 

місць

18.00 
6 серпня

12.00 
7 серпня

18 серпня 30 вересня

Денна форма, 
співбесіда

- від 12 липня 
до 18.00 
20 липня

від 21 до 23 

липня

12.00 
24 липня

18.00 
25 липня

12.00 
26 липня

- 30 вересня

Денна форма, 
військові

- Правила прийому до ВНЗ. Виключення зарахованих на інші бюджетні місця не пізніше 23 
липня

-

Заочна форма, 
бюджет

Дивись для денної форми навчання
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Вступ 2018: строки магістрів
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Категорія 

вступників

Реєстрація 

електрон-

них 

кабінетів

Додаткові 
фахові 

випробу-
вання

Реєстрація 
для 

складання 
ЄФВВ, ЄФВІ

Прийом заяв 

та документів 

Вступні випробування Оприлюд-

нення

рейтингового 

списку, не 

пізніше

Виконання 

вимог 

зарахування 

на бюджет, 

не пізніше

Зарахування 

на бюджет, 

не пізніше

Переведення 

на вакантні 

бюджетні 

місця, не 

пізніше

Спеціальності: 
081 Право, 
293 
Міжнародне
право

від 
14 травня 
до 24.00 
5 червня

від 
14 травня 

до 
31 травня

від 
14 травня 
до 18.00 
5 червня

від 2 липня
до 26 липня
(ЄФВВ, ЄФВІ),

іспити - до 
9 липня

ЄФВІ (іспит з іноземної 
мови) – 11 липня,

ЄФВВ (іспит) – 13 липня, 
додаткова сесія ЄФВІ, ЄФВВ 

призначається УЦОЯО

13 серпня
автоматичний 

розподіл 
бюджетних 

місць

18.00 
18 серпня

20 серпня 28 серпня

Спеціальності 
галузей:
03 (крім 035), 
05, 06, 24, 29 
(крім 293)

- від 
14 травня 

до 
31 травня

від 
14 травня 
до 18.00 
5 червня

від 2 липня
до 26 липня
(ЄФВВ, ЄФВІ),

іспити - до 
9 липня

ЄФВІ (іспит з іноземної 
мови) – 11 липня, фахові 

вступні випробування з 2 
по 29 липня, додаткова 
сесія ЄФВІ призначається 

УЦОЯО 

13 серпня 18.00 
18 серпня

20 серпня 28 серпня

Інші галузі та 
спеціальності

- початок
не пізніше 12 

липня 
і закінчення 
не раніше 
26 липня

Визначається Правилами прийому до закладів вищої освіти, зарахування на навчання 

за державним замовленням – до 15 вересня

Примітки: Спеціальності галузей 03 (крім 035), 05, 06, 08, 24, 29: додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб визначаються Правилами прийому в межах з 01 вересня по 30 листопада. При цьому
використовуються результати ЄФВВ, ЄФВІ
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Вступ 2018: конкурсний бал ПЗСО 
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Загальна формула: КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, 
все в межах 200 балів

Олімпіади: вищі досягнення міжнародного рівня - по 200 
балів з двох випробувань за вибором вступника (будь-яка 
спеціальність), національного рівня - К5*ОУ=10 (крім галузі 29), 
рівня ВНЗ – плюс від 1 до 20 балів з 1 предмету (у цьому ВНЗ)

Коефіцієнти: КБ множиться на добуток регіонального (РК), 
галузевого (ГК), сільського (СК) та першочергового (ПЧК) 
коефіцієнтів
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Вступ 2018: КБ магістрів
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Для 081, 293: 

КБ = П1 + П2 + П3, П1 – ЄФВІ, П2 – ЄФВВ (право), П3 
- ЄФВВ (ТЗНПК), все в межах 200 балів

Для 03 (крім 035), 05, 06, 24, 29 (крім 293): 

КБ = П1 + П2 + П3, П1 – ЄФВІ, П2 – оцінка фахового 
вступного випробування, в межах 100-200, П3 –
оцінка за інші показники конкурсного відбору в 
межах 0-20 балів
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Вступ 2018: порядок зарахування
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1) Зарахування за співбесідою та квотою-2

2) Зарахування за конкурсом на бюджетні місця (у т.ч. за квотою-
1, квотою-3)

3) Зарахування за конкурсом на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб

4) Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані 
на контракт (і не рекомендовані на бюджет!)

5) Додатковий конкурс на місця осіб, які не приступили до 
навчання
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Вступ 2018: переведення на бюджет

22

Діти загиблих: незалежно від балів

Особи, які мають право, але не вступили за співбесідою, 
квотою-1, особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю 
віком до 18 років, інваліди-чорнобильці, діти УБД, шахтарі та 
діти шахтарів (уточнення в Умовах): мінус 10 від прохідного 
бала (мінус 20 спеціальності особливої підтримки)

Мешканці тимчасово окупованих територій та ВПО: мінус 10 
спеціальності особливої підтримки

Черговики за рейтингом – спеціальності особливої підтримки
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Дякую за увагу! 
Готовий відповісти на Ваші 

запитання
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