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Вступна кампанія 2019: Умови прийому та організація роботи

ВСТУП 2018: сильні сторони
Порядок та організація: кампанія без проблем з ЄДЕБО,    

з оперативною роботою МОН та мінімумом помилок ЗВО

Відбір кращих вступників: аудіювання в ЗНО з іноземних 

мов, мінімальний бал для лікарських спеціальностей, ЄВІ з 

іноземної мови для 6 галузей магістратури, ЄФВВ

Справедливий розподіл держзамовлення: широкий конкурс 

на більшості педспеціальностей, в магістратурі з Права та 

Міжнародного права, галузевий широкий конкурс у 3 галузях2
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ВСТУП 2018: сильні сторони - 2
Омріяний університет: 59,2% бюджету за І пріоритетністю

Рівність вступників у широкому контексті: уніфікований 

перелік предметів для вступу, ЗНО 2016-2018 рр. (крім ІМ)

Позитивні дії: підтримка пріоритетних спеціальностей (від 

обсягів держзамовлення і підготовки до вступу до правил 

переведення на бюджет), удосконалені РК, СК, ГК

Держзамовлення магістрів: формульний підхід

Інформація: власна інформація та аналітика від ЄДЕБО3
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ВСТУП 2018: сильні сторони - 3
Регіони: практично в усіх регіонах кристалізуються лідери

Спрощення логістики: скорочення кількості заяв з 9 до 7, 

заміна творчих конкурсів на заліки з ряду спеціальностей

Пільговики: виконані всі зобов'язання, але популістське 

роздуття пільг може зробити ситуацію неконтрольованою

Крим і Донбас: за 3 роки роботи ОЦ «Крим-Україна» і 

«Донбас-Україна» кількість вступників майже подвоїлась

Експерти: потужне та конструктивне експертне середовище4
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ВСТУП 2018: слабкі сторони
Відомча подрібненість: МОН і МОЗ прагнуть забезпечити 

рівні умови для вступників, інші відомства зволікають

Парадокс регіонального фінансування: найбільші кошти 

надають успішні регіони, деякі з «плакальщиків» - ані копійки

Розбіжність пріоритетів держави і вступників: держава –

природничі, технічні, педагогічні, вступники – гуманітарні

Цінова політика: занижена вартість навчання сприяє 

відмові від бюджетних місць на користь контрактних 5
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*результати ЗНО з української мови та літератури у 2018 році пов’язані із зміною контингенту учасників ЗНО (передусім учні закладів
професійно-технічної освіти).
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Історія України Математика Англійська мова Біологія Географія Фізика Хімія

2016 230710 156737 104812 65547 62290 45512 23195 22157

2017 212599 147564 88827 66840 72177 61572 18260 17647

2018 276794 136812 86784 73300 70183 65511 17336 17606
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Успішні учасники ЗНО в 2016-2018 роках
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Освітній

ступінь (ОКР)

Всього

заяв

Заяв в 

електрон-

ному 

вигляді

Заяв у 

паперовому

вигляді

Всього

вступників

Осіб, які

подали 

ЕЗ

Осіб, які

подали 

ПЗ

Бакалавр 985 786 830 292 155 494 226 471 136 290 92 136

Магістр 374 468 61 144 313 324 186 851 12 793 174 463

Молодший 

спеціаліст
258 673 60 251 198 422 126 823 22 367 105 488

Всього: 1 618 927 951 687 667 240 518 900 153 510 369 403

Результати подання заяв у 2018 році

Освітній

ступінь

Код спеціа-

льності

Спеціальність Кількість 

заяв

Подано НАЙБІЛЬШЕ заяв на спеціальності:

Бакалавр 035 Філологія 75 934

Бакалавр 081 Право 72 965

Бакалавр 073 Менеджмент 47 695

Бакалавр 014 Середня освіта 45 397

Бакалавр 122 Комп'ютерні науки 38 374

Найбільш популярні спеціальності серед вступників на основі ПЗСО
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Адресне розміщення бюджетних місць
Станом на 1.08.18 р. за адресним розміщенням бюджетних місць надано рекомендації до зарахування 58875

осіб (48862 – відкриті, 10013 – закриті КП), у т.ч. рекомендовано за співбесідою – 48, за квотою 1 – 2175 осіб, за

квотою 3 – 281 особа
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Пріори-
тетність Відмови

1 3,4%
2 14,4%
3 18,3%
4 23,3%
5 26,4%
6 29,6%
7 28,7%
8 30,9%
9 35,2%

Разом 11,1%

Пріори-
тетність Відмови

1 4,4%
2 17,2%
3 24,2%
4 30,4%
5 34,1%
6 36,3%
7 42,6%

Разом 12,9%

Реалізація права на вибір місця навчання

2017 2018
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Підготовка вчителів природничо-математичного циклу 

(держзамовлення МОН)
2016 2017 2018

План Факт План Факт План Факт

111 Математика 270 226 325 295 365 325

014.04 Середня освіта (математика) 614 492 640 599 669 406

104 Фізика та астрономія 270 235 300 273 330 217

014.08 Середня освіта (фізика) 293 210 296 324 376 150

102 Хімія 450 374 375 373 420 380

014.06 Середня освіта (хімія) 242 161 190 152 238 146

091 Біологія 700 588 685 654 585 613

014.05
Середня освіта (біологія)                                                
(біологія та здоровя людини) 

449 374 420 510 571 520

014.15 Середня освіта (природничі науки) 33 45

3288 2660 3231 3180 3587 2802
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Демографія: після радикального зниження

Україна* - песимістична оцінка з частковим урахуванням тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей

Н
а

р
о
д

ж
ен

и
х

  
1

8
 р

о
к

ів
 т

о
м

у

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

700 000

750 000

800 000

850 000

900 000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

Україна*

Україна

Випуск 

11 

класів



Вступна кампанія 2019: Умови прийому та організація роботи

УМОВИ 2019: робота над проектом

Проекти Умов прийому 2019: розроблені в серпні з урахуванням 

результатів кампанії 2018 року

Громадське обговорення: розпочато 4 вересня

Робочі групи: працювали 26-28 вересня

Комітет Верховної Ради України: 3 жовтня

Консультації з ЦОВВ, ГО та ЗВО: 1-5 жовтня

Наказ: підписаний і оприлюднений 10-12 жовтня

Зареєстровані в Мінюсті: МС – 30 жовтня       Б, М -21 грудня (ДРС)
12
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: кейс на 

спроможність до змін
Проведення вступної кампанії в більш компактні строки

Першочерговий вступ осіб з угодою про відпрацювання

не менше 3 років у сільській місцевості або СМТ (квота-4

– гарантовані обсяги плюс ПЧК 1,05 в інших випадках)

Проведення творчих конкурсів до початку прийому заяв

Проведення набору для здобуття МБ (без бюджету)

Відновлення пільгових кредитів для здобуття ВО
13
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: технології 
Широкий конкурс на основі ПЗСО додатково за галузями

на: 07, 12 (крім 121), 13, 24 (з 2018 року – 14, 17, 23)

Формульний розподіл держзамовлення на основі МС

Сертифікат з УМЛ для вступу на основі МС на 051 та 07

Єдиний вступний іспит з іноземної мови в магістратуру на

основі бакалавра додатково на 027-029, 04, 07, 12, 28 (з

2018 року – 03 (крім 035), 05, 06, 08, 24, 29), планується

додаткова сесія ЄВІ на межі жовтня-листопада
14
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: позитивні дії 

Спрощення механізму СК, збільшення для пріоритетних

спеціальностей 1,05, РК для Рівненщини і Черкащини

1,04, ПЧК–1,05 (ефективний для тих, хто не пройде за квотою)

Пільги для учасників бойових дій не лише АТО/ООС

Квоти бюджетних місць для іноземців та осіб без

громадянства, які постійно проживають в Україні

Збільшена припустима різниця між прохідним балом і

конкурсним балом вступника для переведення на бюджет
15
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: нові особливі 

вимоги до вступників 
Встановлення Конкурсного бала не менше 130 балів на

галузі знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та

адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини»,

спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Зміни до переліку конкурсних предметів за окремими

спеціальностями (+ математика або фізика), галузь 22 на

бюджет – УМЛ, Біологія або Хімія, Математика або Фізика16
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: важливі нюанси
Зберігається 7 заяв на 4 спеціальності на бюджет на

основі ПЗСО, 5 заяв в магістратуру 081 і 293 на бюджет,

подання інших заяв не обмежується

Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадян-

ство України визначені в ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про Єдиний державний

демографічний реєстр та документи, що підтверджують

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний

статус» (паспорт може бути книжечкою або ID-карткою)
17
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: важливі нюанси-2
Творчі конкурси для вступу на бюджет з 1 по 10 липня

(025 – до 12 липня), декілька потоків (не менше двох, а

краще 3-4!), у конкурсі не більше 3 сесій (складових

конкурсу), оцінка – середнє арифметичне

Творчі заліки є правом (не обов'язком) ЗВО і обов'язком

вступника, якщо встановлено ЗВО. Творчі заліки на

спеціальностях галузі 01 – можливість відбору

професійно-орієнтованих вступників
18
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: важливі нюанси-3
Квота-4 для першочергового вступу - гарантований

обсяг, який визначає замовник, понад квоту-4 – загальний

конкурс з ПЧК 1,05

Квота для іноземців має три складові: для іноземців, які

прибувають на навчання відповідно до міжнародних

договорів України (окремо); для закордонних українців

(окремо); для резидентів, біженців та осіб, які потребують

додаткового або тимчасового захисту (одним обсягом)
19
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: важливі нюанси-4
Остання категорія іноземців – широкий конкурс МОН на

всіх спеціальностях на основі відношення КБ до

мінімального КБ надання рекомендацій на бюджетні

місця за загальним конкурсом на цю конкурсну

пропозицію в 2018 році (за відсутності такого бала

використовується аналогічний показник за іншою,

максимально спорідненою, КП в межах ЗВО, у разі

неможливості - іншого ЗВО за рішенням ПК)
20
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: важливі нюанси-5
На підставі чинних сертифікатів про акредитацію

спеціальностей за переліком 2015 року, визнати освітні

програми ЗВО, що реалізуються ними на першому

(бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої

освіти та освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший

спеціаліст», такими, що акредитовані на строк дії таких

сертифікатів (наказ МОН від 30.10.17 №1432 з

урахуванням наказу МОН від 28.11.18 № 1315)
21
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: важливі нюанси-6
Вступники з правом на вступ за співбесідою, за

результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у

ЗВО та/або квотою-1, квотою2, квотою для іноземців,

можуть подавати заяви в електронній формі з наступним

поданням документів, що підтверджують таке право, які

мають бути подані в строки прийому заяв

22
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: важливі нюанси-7
У межах однієї спеціальності можуть бути різні КП:

- відкриті та фіксовані (закриті) з переліком конкурсних

предметів відповідно до додатку 4 Умов, на які може

здійснюватись набір на бюджет та контракт;

- небюджетні КП з спеціальним порядком визначення

предметів: УМЛ+М/ІУ/ІМ/Б+предмет ЗНО (м.б. вибір з 2);

- небюджетні КП з переліком, який передбачений для

відкритих та фіксованих (закритих).
23
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: важливі нюанси-8
При формуванні КП для вступу на Б на основі МС

необхідно дотримуватись обмежень, передбачених в

стандартах ВО (обов'язковим в 2019 році є дотримання

обмежень, встановлених у стандартах, які були

затверджені до 26 грудня 2018 року включно – дня

набуття чинності Умовами прийому). Наприклад:

022,075,121,134,163,171,201,202,203,204,205,207,208,212

(м),223,224,227,242,261,263,271,273,281.
24
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: важливі нюанси-9
Лист МОН від 2 січня 2019 року № 1/9-3 «Щодо

формування конкурсних пропозицій обсягу прийому

фахівців з вищою освітою на 2019 рік» надіслано ЗВО 8

січня 2019 року електронною поштою. Цим листом

передбачено подання пропозицій щодо максимальних

обсягів державного замовлення державними ЗВО на

спеціальності Б і М на основі ПЗСО, де передбачено

широкі конкурси, і на магістратури 081, 293
25
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Вступна кампанія 2019: підготовчий етап

26

 Правила прийому: затвердити, розмістити на веб-сайті 

закладу і внести в ЄДЕБО до 05.02.2019

 Відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції: 

внести до ЄДЕБО до 15.02.2019 (отримані пізніше ліцензії 

вже без бюджету) 

 Небюджетні конкурсні пропозиції: внести до ЄДЕБО до 

1.06.2019 

 Не створюються і не вносяться КП на основі ПЗСО: з 1 

червня по 15 серпня
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Умови 2019: максимальний обсяг ДЗ
 105% обсягу ДЗ 2018 року, якщо було надано рекомендації до 

зарахування в повному обсязі, або на 1 місце більше, якщо 

максимальний обсяг ДЗ в 2018 році складав менше 20 місць

 90% обсягу ДЗ 2018 року, якщо на нього було надано рекомендацій 

менше половини цього обсягу станом на перший день оголошення

 50% обсягу ДЗ 2018 року, якщо на нього було надано рекомендацій 

менше 20% цього обсягу станом на перший день оголошення

 30% обсягу ДЗ 2018 року, якщо впродовж 2017-2018 років на нього не 

було надано жодної рекомендації до зарахування

 100 % обсягу ДЗ 2018 року в інших випадках + для 014.04, 014.08, 182

 Округлення до цілого числа арифметичне, мінімальний максимум 5!27
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Вступна кампанія 2019: вступ на основі ПЗСО
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Категорія 

вступників

Реєстрація 

електронних 

кабінетів

Прийом 

документів 

Вступні 

випробування

Оприлюднення 

рейтингового 

списку, не пізніше

Виконання вимог 

зарахування на 

бюджет, не 

пізніше

Зарахування 

на бюджет, не 

пізніше

Переведення 

на вакантні 

бюджетні міс-

ця, не пізніше

Зараху-

вання на 

контракт, не 

пізніше

Денна форма, 

сертифікати ЗНО

від 1 липня від 10 липня

до 18.00 

22 липня

- 18.00 26 липня

авт. розподіл 

бюджетних місць

18.00 

31 липня

12.00 

1 серпня

9 серпня 30 вересня

Денна форма, 

творчі конкурси 

невійськові

від 1 липня від 10 липня 

до 18.00 

22 липня

від 1 до 10 (025 – до 

12), контракт – до 

22 липня

18.00 26 липня

авт. розподіл 

бюджетних місць

18.00 

31 липня

12.00 

1 серпня

9 серпня 30 вересня

Денна форма, 

вступні іспити, 

квоти

- від 10 липня 

до 18.00 

16 липня

від 17 до 22 липня 18.00 26 липня

авт. розподіл 

бюджетних місць

18.00 

31 липня

12.00 

1 серпня

9 серпня 30 вересня

Денна форма, 

співбесіда

- від 10 липня до 

18.00 16 липня

від 17 до 19 липня 12.00 

20 липня

10.00 

22 липня

15.00 

22 липня

- 30 вересня

Денна форма, 

військові

- Правила прийому до ВНЗ. Виключення зарахованих на інші бюджетні місця не пізніше 20 липня -

Заочна форма, 

бюджет

Дивись для денної форми навчання

Примітки: 1. Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться з 

01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.

2. Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, 

проводяться до 09 липня.

3. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) 

конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 12.00 01 серпня.
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Вступна кампанія 2019: магістр (крім ПЗСО)
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Категорія 

вступників

Додаткові 

фахові 

випробу-

вання

Реєстрація 

для 

складання 

ЄФВВ, ЄВІ

Прийом заяв та 

документів 

Вступні випробування Оприлюднення 

рейтингового 

списку, не 

пізніше

Виконання вимог 

зарахування на 

бюджет, не 

пізніше

Зараху-

вання на 

бюджет, не 

пізніше

Переведення на 

вакантні бюджетні 

місця, не пізніше

ЄФВВ+ЄВІ (081 

Право, 293 

Міжнародне

право)

від 13 до 

31 травня, 

після ЄФВВ, 

ЄВІ від 5 до 

26 липня

від 

13 травня 

до 18.00 

3 червня

від 10 липня

до 23 липня
(ЄФВВ, ЄВІ),

від 17 до 25 

червня (іспити)

ЄВІ (іспит з іноземної 

мови) – 2 липня,

ЄФВВ (іспити) – 4 липня, 
додаткова сесія ЄВІ, ЄФВВ 

призначається УЦОЯО

5 серпня

автоматичний 

розподіл 

бюджетних 

місць

18.00 

10 серпня

12.00 

11 серпня

15 серпня

ЄВІ (027-029, 03 

(крім 035),04,05, 

06,07,12,24,28,29 

(крім 293))

від 13 до 31 

травня, після 

ЄВІ від 5 до 

26 липня

від 13 

травня 

до 18.00 

3 червня

від 10 липня

до 23 липня (ЄВІ), 

від 17 до 25 

червня (іспити)

ЄВІ (іспит з іноземної 

мови) – 2 липня, фахові 

вступні випробування з 5 

по 26 липня, додаткова сесія 

ЄВІ призначається УЦОЯО 

5 серпня 18.00 

10 серпня

12.00 

11 серпня

Інші галузі та 

спеціальності

початок не 

пізніше 10 липня 

і закінчення не 

раніше 23 липня

Визначається Правилами прийому до закладів вищої освіти, зарахування на навчання за 

державним замовленням – до 13 вересня, за кошти фізичних та юридичних осіб – до 30 

листопада

Примітки: 1. Спеціальності категорій ЄФВВ+ЄВІ та ЄВІ (027-029, галузей 03 (крім 035), 04, 05, 06, 07, 08, 12, 24, 28, 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. Наразі опрацьовується питання 

проведення ще однієї сесії ЄВІ на межі жовтня-листопада (на оплатній основі).

2. Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати проведення вступних випробувань у закладі вищої освіти та зарахування вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів у 2019 році) на окремі магістерські програми виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (окрім тих магістерських 

програм, для вступу на які цими Умовами передбачено обов'язковість складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) за умови зарахування 

таких вступників до 30 листопада.
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Вступна кампанія 2019: конкурсний бал ПЗСО 
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Загальна формула: все в межах 200 балів:                                         

на бакалавра і магістра - КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, 

на молодшого бакалавра - КБ = К1*П1 + К3*П3 + К4*A + К5*ОУ

Олімпіади: вищі досягнення міжнародного олімпійського рівня - по 

200 балів з двох випробувань за вибором вступника (будь-яка 

спеціальність), національного або міжнародного спортивного рівня -

К5*ОУ=10 (для 014.11 і 017), національного рівня - К5*ОУ=10 (крім 

галузі 29), рівня ЗВО – 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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Вступна кампанія 2019: особливі випадки КБ
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Для бакалавра на основі МС 051, 07: КБ = П1 + П2, П1 – ЗНО з УМЛ, 

П2 – фахове вступне випробування (100-200)

Для магістратури 081, 293: КБ = П1 + П2 + П3, П1 – ЄВІ, П2 – ЄФВВ 

(право), П3 - ЄФВВ (ТЗНПК), все в межах 200 балів

Для магістратури 027-029, 03 (крім 035),04,05,06,07,12,24,28,29 

(крім 293): КБ = П1 + П2 + П3, П1 – ЄВІ, 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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Вступна кампанія 2019: 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, квотою-4)

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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Вступна кампанія 2019: переведення на бюджет
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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 15 від прохідного бала (мінус 25

спеціальності особливої підтримки)

Мешканці тимчасово окупованих територій та ВПО: мінус 15

спеціальності особливої підтримки

Черговики за рейтингом – спеціальності особливої підтримки
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ДЯКУЄМО!
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