
Новації в умовах прийому до ВНЗ у 2017 році 

 

1. Для здобуття ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр) за іншою 

спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або 

вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

 

2. Конкурсні пропозиції для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти з строком навчання 

понад півтора роки (крім небюджетних) попередньо погоджуються з 

державним (регіональним) замовником (МОН України). 

 

3. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 та 2017 років 

 

4. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають 

особи: 

 

Вступ за співбесідою 

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

 

яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом 

без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами 

співбесіди; 

 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення); 

 

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які 

проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в 

порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження 

військової служби громадянами України; 

 

Квота -1  

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 

 

особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що 

можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 



року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 

2008 року за № 189/14880; 

 

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 

30 листопада 2016 року; 

 

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї 

після 1 січня 2017 року; 

 

Квото - 2 

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території 

або переселилися з неї після 1 січня 2017 року. 

 

5. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за 

державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в 

межах галузі знань спеціальність. 

 

6. У разі, якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов тощо, то в Правилах прийому зазначаються строки 

(не раніше завершення першого курсу року навчання) та порядок розподілу 

студентів між ними. 

 

 

7. Для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти за денною формою навчання: 

 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до 

документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та 

закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня; 

 

прийом заяв та документів, передбачених розділом V цих Умов, 

починається 12 липня; 

 

прийом заяв та документів закінчується: о 18 год. 00 хв. 20 липня для 

осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих 

конкурсів; о 18 год. 00 хв. 26 липня для осіб, які вступають тільки на основі 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; 

 

творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 17 до 26 липня включно; 

 

вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно; 

 



співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно; 

 

рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів 

(у тому числі, за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до 

зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною 

пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетостями з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не 

пізніше 12.00 години 1 серпня; 

 

вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 

години 5 серпня; 

 

переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за 

рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної 

середньої освіти (у межах цих Умов прийому), проводиться не пізніше 18 

серпня. 

 

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за денною формою навчання строки прийому заяв та документів 

закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування 

проводяться з 25 липня до 31 липня. 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання визначаються правилами прийому до вищого 

навчального закладу, при цьому прийом документів закінчується не раніше 

24 липня, а зарахування на навчання за державним замовленням – не 

пізніше 15 вересня. 

 

8. Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення в закритих, та відкритих конкурсних пропозиціях 

не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні 

пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних 

осіб, не обмежується. 

 

9. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс бакалавра зараховуються бали 

сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання: 

- з української мови та літератури (перший предмет), 



- з математики, історії України або біології за вибором вищого навчального 

закладу (другий предмет), 

- із загальноосвітнього предмету, з якого проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання (вищий навчальний заклад може передбачити право вступника 

на вибір з двох предметів), або творчого конкурсу (третій предмет). 

 

10. Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти 

здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів 

та мови навчання. 

 

 

 

 


