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Керівникам закладів вищої освіти
Щодо надання роз’яснень

У рамках вступної кампанії 2018 року Міністерство освіти і науки надає
роз’яснення щодо застосування окремих положень Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України в 2018 році (далі — Умови прийому),
затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 13.10.2017 р. № 1378,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р. за №
1397/31265 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від
23.04.2018 р. №409, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 травня
2018 р. за № 600/32052).
Відповідно до пункту 5 розділу VIII Умов прийому проходять вступні
випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного
оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних
предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не
менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень
допускаються до участі в конкурсному відборі:
особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях
зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета
(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в
Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від
29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної
комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1
пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні
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захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії
такого документа).
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в
основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року,
та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких
комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору
на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть
участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або
регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на
участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб»).
Звертаємо увагу на те, що вступники, які мають захворювання або
патологічний стан, зазначені в Переліку захворювань та патологічних станів, що
можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання, але успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання у 2016, 2017 та
2018 році, можуть подавати заяви у паперовій формі та брати участь у
конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального
замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»). Вони
можуть також зареєструвати електронний кабінет і подавати заяви в електронній
формі, але за тими заявами вони не зможуть скористатись правом на вступ за
іспитами та квотою-1.
У разі зарахування за результатами конкурсу на загальних засадах на місця
за кошти фізичних та юридичних осіб такі вступники можуть бути переведені на
вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це можливе за умови,
якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала
(мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на
місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним
конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Умов) не більше
ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2)).
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