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Транзитний статус коледжів
• Започаткована діяльність з підготовки 

МС продовжується, але нове 
ліцензування не проводиться 

• Закон «Про освіту» 2017 року: фахова 

передвища освіта на 5 рівні НРК

• Проект Концепції трансформації МС 
пройшов повторне громадське обговорення

• Створено робочу групу з розроблення 
проекту ЗУ «Про фахову передвищу
освіту» та проведено перше засідання
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ВСТУП 2017: сильні сторони
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• Окремі Умови прийому: окремий 
діалог, окремий графік кампанії, окремі 
правила та вимоги, усунення конфлікту 
інтересів з ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

• Окремі приймальні комісії: у кожному 
закладі, самостійному чи в структурі,  
власна приймальна комісія

• Окремі Правила прийому
• Гнучкість у використанні вакантних 

бюджетних місць



ВСТУП 2017: слабкі сторони
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• Пізній старт: зволікання з ухваленням 
законодавчих рішень зумовили 
ухвалення Умов на 2017 рік у квітні

• Негаразди з ЄДЕБО: брак часу на 
запровадження нового софту обумовив 
збої на початку етапі реєстрації та 
затримки при формуванні наказів



УМОВИ 2018: постановка
Закон: забезпечити організоване проведення 
вступної кампанії відповідно до законодавства

Контингент: забезпечення рівності та прав 
громадян, якості освіти та розвитку коледжів

Поступ: продовжити реформи та готувати 
перехід до статусу фахової передвищої освіти

Тюнінг: вдосконалити вступну кампанію з 
урахуванням накопиченого досвіду, уникнути 
повторення помилок

Рівність: однакові Умови прийому для 
коледжів та ПТНЗ, які готують МС 5



УМОВИ 2018: розроблення
Проект: первісний проект Умов було надано 
експертам 30.08.2017 і винесений на 
громадське обговорення після консультацій з 
керівництвом Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації України 11.09.2017

Обговорення: широке обговорення, робоча 
група за участю Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації та інших громадських організацій

Своєчасність: наказ МОН від 13.10.2017 
№1377 (виставлений на сайті), зареєстрований 
в Мінюсті 14.11.2017 №1396/31264 6



Демографічне дно: 2018 рік
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Вступ 2018: Підготовчий етап

• Підстава для оголошення конкурсу: 
Ліцензія МОН (Акт узгодження в минулому)

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

• Основні 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 8



Вступ 2018: строки для вступників на основі ПЗСО
Категорія 

вступників

Реєстрація 

електрон-

них 

кабінетів

Прийом 

докумен-

тів

Вступні 

випробування

Оприлюд-

нення

рейтинго-

вого

списку, не 

пізніше

Виконання 

вимог 

зарахуван-

ня на 

бюджет, не 

пізніше

Зараху-

вання на 

бюджет, 

не пізніше

Переве-

дення на 

вакантні 

бюджетні 

місця, не 

пізніше

Зараху-

вання на 

контракт, 

не 

пізніше

Денна форма, 
сертифікати 
ЗНО

від 02 
липня до 

18.00 
25 липня

від 12 
липня

до 18.00 
8 серпня

- 12.00 
9 серпня

12.00 
13 серпня

12.00 
14 серпня

21 серпня 12.00 
17 

серпня
(30.09)

Денна форма, 
вступні 
іспити, творчі 
конкурси, 
квота-1

від 02 
липня до 

18.00 
25 липня

від 12 
липня 

до 18.00 
1 серпня

вступні іспити 
з 2 до 7 серпня, 
творчі конкурси 

з 28 липня
до 7 серпня

12.00 
9 серпня

12.00 
13 серпня

12.00 
14 серпня

21 серпня 12.00 
17 

серпня
(30.09)

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно 
можуть подати заяви також і в електронній формі (винятки передбачені Умовами)
Денна форма, 
вступні 
іспити, квота-
2, співбесіда

- від 12 
липня 

до 18.00 
1 серпня

співбесіди 
з 2 до 4 серпня,  
іспити (квоти-2)

до 4 серпня

12.00 
5 серпня

18.00 
7 серпня

12.00 
8 серпня

- 30 
вересня

Денна форма, 
військові

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

-

Інші форми 
навчання

- Визначаються правилами прийому (при цьому прийом документів закінчується не 
раніше 7 серпня, тривалість прийому документів становить не більше 30 днів, 

зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому 
заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір) 9



Вступ 2018: строки для вступників на основі БЗСО

10

Категорія 

вступників

Прийом 

документів 

Вступні 

випробування

Оприлюд-

нення

рейтин-

гового

списку, не 

пізніше

Виконання 

вимог 

зарахування 

на бюджет, 

не пізніше

Зарахування 

на бюджет, 

не пізніше

Переведення 

на вакантні 

бюджетні 

місця, не 

пізніше

Зарахування 

на контракт, 

не пізніше

Тільки 

денна 

форма 

навчання

від 2 липня 

до 18.00 

14 липня

від 15 липня 

до 22 липня

12.00 

24 

липня

12.00 

28 липня

18.00 

30 липня

7 серпня 2 серпня, 

додат-

кове: 

30 серпня

Строки вступної кампанії для вступників на основі КР та 

інших категорій визначаються Правилами прийому

Для усіх категорій вступників: зарахування на бюджетні 

місця закінчується не пізніше 15 вересня



УМОВИ МС 2018: конкурсний бал (БЗСО)
Конкурсний бал: КБ = П1 + П2 + А + ОУ

П1 – українська мова (від 1 до 12)

П2 – другий предмет (встановлюється 
навчальним закладом, може бути вибір з 2 
предметів) або творчий конкурс (від 1 до 12)

А – середній бал свідоцтва (від 1 до 12)

ОУ – підготовчі курси (до 4 балів), але тільки 
спеціальності додатку 2 або вищі досягнення 
національного рівня (4 бали)
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УМОВИ МС 2018: конкурсний бал (ПЗСО)
Конкурсний бал: КБ = П1 + П2 + А + ОУ

П1 – українська мова та література (від 100 до 200)

П2 – другий предмет (встановлюється 
навчальним закладом, може бути вибір з 3 
предметів) або творчий конкурс (від 100 до 200)

А – середній бал атестату (від 100 до 200)

ОУ – підготовчі курси (до 50 балів), але тільки 
спеціальності додатку 2, або вищі досягнення 
національного рівня (50 балів (Увага! У тексті 
технічна помилка, яка буде виправлена))
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УМОВИ МС 2017: конкурсний бал (КР)
Конкурсний бал: КБ = П1 + П2 + ОУ

П1 – Українська мова (від 1 до 12 балів) 

ФВ – Фахове випробування (від 1 до 12 балів)

ОУ – вищі досягнення національного рівня (10 
балів)
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ВСТУП 2018: будьте уважні БЗСО!
Паспорт: вступники подають документ, що 
посвідчує особу (паспорт у формі ID 
картки), свідоцтва про народження 
приймаються лише в осіб, яким 
виповнилось 14 років після 1.05.2018

Завдання закладів освіти: провести 
відповідну інформаційну кампанію серед 
своїх вступників, винятків з встановлених 
законом правил не передбачається
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ВСТУП 2018: будьте уважні ПЗСО!
Сертифікати ЗНО: можна використовувати 
сертифікати 2016, 2017 та 2018 років з усіх 
предметів, крім іноземної мови, з якої 
можна використовувати лише сертифікати 
2018 року, сертифікати можна комбінувати

Заяви в електронній формі: заяви 
подаються в електронній формі, крім 
визначених Умовами випадків (співбесіда, 
іспит та/або квота-1, квота-2, розбіжності в 
документах та інші (див. п. 1 розділу VII))15



УМОВИ МС 2018: зарахування
1) Зарахування за співбесідою та квотою-2

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

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

4) Переведення на вакантні бюджетні місця 
осіб, які зараховані на контракт

5) Додатковий конкурс на місця осіб, які не 
приступили до навчання
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УМОВИ МС 2018: переведення на вакантні місця

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 50 балів на основі ПЗСО (мінус 
5 балів – БЗСО і КР)

Мешканці тимчасово окупованих територій 
та ВПО: мінус 30 б. ПЗСО (мінус 3 б.– БЗСО і КР)

Черговики за рейтингом (додаток 2) 17



Дякую за увагу! 
Готовий відповісти на 

Ваші запитання
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