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Керівникам закладів вищої освіти

Щодо довнесення конкурсних пропозицій

Шановні колеги!

До Міністерства надходять звернення закладів вищої освіти, які не 
забезпечили своєчасне виконання вимог абзацу другого пункту 7 розділу XV 
Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за 
№ 1397/31265, та абзацу другого пункту 5 розділу XVI Умов прийому на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 
2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 
жовтня 2017 року № 1377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 
листопада 2017 року за № 1396/31264, щодо внесення небюджетних конкурсних 
пропозицій для здобуття ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста) до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 
до 1 травня 2018 року.

Причиною цих порушень стали безвідповідальність окремих працівників 
приймальних комісій та недостатній контроль за їх роботою з боку керівництва 
закладів вищої освіти.

З метою забезпечення права вступників на вибір закладу вищої освіти, 
форми навчання та освітньої програми Міністерство освіти і науки дозволяє, як 
виняток, закладам вищої освіти до 30 червня 2018 року довнести до Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти небюджетні конкурсні пропозиції та 
самостійно надати оцінку діяльності відповідних посадових осіб. Після цієї дати 
звернення закладів щодо довнесення конкурсних пропозицій розглядатись не 
будуть.

Водночас нагадуємо, що відповідно до Умов прийому до закладів вищої 
освіти України в 2018 році небюджетні конкурсні пропозиції для здобуття 
ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий 
самий або вищий здобувають його не менше
одного року та виконуюшрі ЦЦЦ|НЦ!Щ| індивідуальний навчальний план,
створюються в міру необ|і|
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Внесення відкритих, закритих (фіксованих) та основних конкурсних 
пропозицій, які передбачають набір вступників на місця державного 
(регіонального) замовлення, проводилось до 31 грудня 2017 року. Довнесення 
таких конкурсних пропозицій можливе лише з дозволу МОН в разі виділення 
додаткових фінансових ресурсів відповідним бюджетом або суттєвої зміни 
структури державного (регіонального) замовлення за зверненням відповідного 
державного (регіонального) замовника.

Заклади вищої освіти, які знаходяться у сфері управління МОН, можуть 
звертатись з пропозиціями щодо технічних змін у конкурсних пропозиціях, 
необхідність в яких обумовлена наказом МОН від 12 жовтня 2017 року № 1368 
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня
2016 року № 506», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 листопада
2017 р. за № 1344/31212, наказом МОН від 12 квітня 2018 року № 353 «Про 
внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти 
ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими 
здійснюється формування та розміщення державного замовлення», 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за № 532/31984, 
та наказом МОН від 23 квітня 2018 року № 409 «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 
травня 2018 р. за№ 600/32052.
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