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МОН ТА CEDOS 
ПІДГОТУВАЛИ 
ПОРАДИ ДЛЯ 
ВСТУПНИКІВ, 
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ОБРАТИ ВИШ ТА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ



ВСТУП 2019: БАКАЛАВРАТ

1 22 31 3010

16 26 1

ЧЕРВЕНЬ

ЛИПЕНЬ

СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ

старт реєстрації електронних 
кабінетів та завантаження  
до них документів

(18 год.) – закінчується подання заяв для тих, хто 
вступає лише за сертифікатами ЗНО, творчими 
конкурсами, складеними з 1 до 10 липня

старт прийому 
заяв та документів

виконання вимог  
до зарахування на бюджет

зарахування  
на контракт

оприлюднення 
рейтингового 

списку 
вступників

проведення  
творчих конкурсів

(12 год.) –  
зарахування  
на бюджет

(18 год.) – закінчується подання заяв 
для осіб, які вступають на основі 
співбесіди, вступних іспитів або 

творчих конкурсів



РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ

Внесення даних для реєстрації  
електронних кабінетів:

e-mail, до якого  
абітурієнт має доступ

Номер, пін-код та рік  
отримання сертифіката ЗНО

Серія та номер документа про повну  
загальну середню освіту

Середній бал додатка  
до вказаного документа  
(!!! розраховується самостійно  
як середнє арифметичне)

ДОКЛАДНА ІНСТРУКЦІЯ:

Реєстрація з 01.07.2019 за лінком htpp://ez.osvitavsim.org.ua



ЗВО: ОСНОВНЕ ПРО ВСТУП 2019

(1,05) 
першочерговий

(1,02/1,05)  
сільський

(1,02) 
галузевий

(1,04/1,02) 
регіональний

КОРИГУВАЛЬНІ 
КОЕФІЦІЄНТИ:

Прийматимуться сертифікати ЗНО:  
2017 (окрім іноземної), 2018 та 2019 років

7 заяв  
на 4 спеціальності (бюджет)

Творчі конкурси – 
розведені у часі

Посилено роль  
математики і фізики

Розширення пільг для учасників бойових  
дій на всіх вступників цієї категорії 



ПОПЕРЕДНІЙ ГРАФІК ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ - НА САЙТІ МОН



СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ВСТУПНИКІВ

8
КАТЕГОРІЙ 

ВСТУПНИКІВ
можуть вступити  
за результатами 

іспитів



ПРАВО НА ВСТУП ЗА СПІВБЕСІДОЮ МАЮТЬ:

особи з інвалідністю внаслідок війни

деякі категорії осіб, які постраждали  
внаслідок Чорнобильської катастрофи  

і яким право на отримання таких  
пільг надано Законом

особи з інвалідністю, які неспроможні 
відвідувати заклад освітиСПІВБЕСІДА



МІНІМАЛЬНІ ПРОХІДНІ БАЛИ

Мінімальний 
конкурсний бал Мінімальний бал ЗНО  

з 2 та 3 предметів130 150на спеціальності: на спеціальності:

• «Право»
• «Публічне управління  

та адміністрування»
• «Міжнародні відносини»
• «Міжнародні економічні відносини»
• «Міжнародне право»
• «Фармація, промислова фармація»

•  «Стоматологія»
• «Медицина»
• «Педіатрія»



ВСТУП З КРИМУ ТА ДОНБАСУ

ЦЕНТРИ  
«КРИМ-УКРАЇНА» 

35 закладів  
вищої освіти 

8 регіонів: Одеській, 
Миколаївській, Запорізькій, 

Херсонській, Харківській,  
Львівській, Дніпропетровській 
областях та місті Києві.

ЦЕНТРИ  
«ДОНБАС-УКРАЇНА»

40 вишів  
переміщенІ із зони ООС

17 міст: Київ, Бахмут, Вінниця, 
Дніпро, Краматорськ, Кремінна, 

Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, 
Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, 
Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, 
Слов’янськ, Торецьк.

Marichka Dupak




ВСТУП З 
КРИМУ ТА 
ДОНБАСУ



ВСТУП 2019: МАГІСТРАТУРА

На більшість  
спеціальностей

Для спеціальностей, де іспити 
проводяться за технологією ЗНО:

• Не пізніше 10 липня –  
старт прийому документів

• Не раніше 23 липня –  
завершення прийому  
документів

• 13.05 – 3.06  
реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

• 2.07 – ЄВІ

• 4.07 – ЄФВВ

• 10 -23.07 – прийом заяв для вступу



ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ЄВІ) З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ:

Спеціальності галузей знань,  
які були і раніше: 

Додаються  
спеціальності:

• «Гуманітарні науки»  
(крім спеціальності «Філологія») 

• «Соціальні та поведінкові науки» 
• «Журналістика»
• «Сфера обслуговування» 
• «Право» 
• «Міжнародні відносини»

• «Музеєзнавство, пам'яткознавство» 
• «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
• «Інформаційна, бібліотечна  

та архівна справа» 
• усі спеціальності галузей знань:  

«Богослов’я», «Управління та 
адміністрування», «Інформаційні 
технології», «Публічне управління  
та адміністрування»



ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ (ЄФВВ)  
З ПРАВА ТА ЗАГАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ  
ПРАВНИЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:

«Право» «Міжнародне право»



ГАРЯЧІ ТЕЛЕФОННІ ЛІНІЇ



Готова відповісти  
на ваші запитання!


