


На виконання Наказу МОН України «Про затвердження Змін до Порядку 
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році»  від 29 червня 2022 року 
№ 598, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2022 року за 
№ 727/38063, внести «Зміни до Правил прийому до Закладу вищої освіти «Університет 
Короля Данила» в 2022 році, затверджені Вченою радою Закладу вищої освіти 
«Університет Короля Данила» 12.07.2022 р., протокол № 13:  

 

1. У розділі I: 

у пункті 5: 

абзац сьомий викласти у такій редакції: 

«індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка 
передбачає очне або дистанційне у визначених цим Порядком випадках або за 
рішенням закладу вищої освіти оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь 
та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за результатами 
якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з 
кроком від одного до десяти балів) або ухвалюється рішення про негативну оцінку 
вступника («незадовільно»);»; 

абзац тринадцятий викласти у такій редакції: 

«квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 
відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для 
фіксованих конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути 
використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, що 
мають право на вступ відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової 
передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 
тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 
території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 01 березня 2021 року N 271, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15 квітня 2021 року за N 505/36127 (далі – наказ N 271) або місце 
проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території;»; 

після абзацу двадцять третього доповнити абзацом двадцять четвертим такого 
змісту: 

«особливо небезпечна територія – територія України, яка визнана тимчасово 
окупованою в умовах воєнного стану відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України«, територіальні громади, що розташовані в 



районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 
оточенні (блокуванні), переліки яких сформовано в електронній формі відповідно до 
Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, 
які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 
тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 07 травня 2022 року N 562, а у разі відсутності технічної 
можливості формування такого переліку в електронній формі – затверджені 
Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних 
обласних, Київської міської військових (військово-цивільних) адміністрацій; ». 

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий – тридцять четвертий вважати 
абзацами двадцять п'ятим – тридцять п'ятим відповідно; 

абзац двадцять дев'ятий викласти у такій редакції: 

«творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття 
ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра, яка передбачає очну або дистанційну у визначених цим Порядком випадках 
або за рішенням закладу вищої освіти перевірку в межах одного дня та оцінювання, не 
пізніше наступного дня, творчих та/або фізичних здібностей вступника (зокрема 
здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за 
спеціальностями, що зазначені у додатку 4 до цього Порядку. За результатами 
творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком від 
одного до десяти балів) або ухвалюється рішення про негативну оцінку досягнень 
вступника («незадовільно»); »; 

в абзаці тридцять третьому після слів  «та форму здобуття освіти» доповнити 
словами « (широкий конкурс) ». 

2. Пункт 4 розділу II викласти у такій редакції: 

«4. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місцем 
проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на 
лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з таких територій після 
01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної 
підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну 
середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до 
законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, 
фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які 
проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 
Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року 



N 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за N 
505/36127. 

Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місце 
проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній 
території визначено у розділі VIII цього Порядку».  

3. У розділі IV: 

у пункті 3: 

абзац двадцять дев'ятий викласти у такій редакції: 

«за іншими спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями), 
а також для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за 
спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право» (за освітньо-науковими та 
освітньо-професійними програмами підготовки окремо), крім випадків, передбачених 
у пункті 5 цього розділу, а його розподіл між конкурсними пропозиціями закладів 
вищої освіти здійснюється на засадах широкого конкурсу з використанням адресного 
розміщення бюджетних місць. »; 

абзац тридцять перший після слів «між конкурсними пропозиціями закладів 
вищої освіти здійснюється» доповнити словами «за спеціальностями (предметними 
спеціальностями, спеціалізаціями) на засадах широкого конкурсу». 

4. У розділі V: 

у пункті 1: 

після абзацу четвертого доповнити абзацами п'ятим – восьмим такого змісту: 

«прийом заяв та документів від вступників, місце проживання яких 
зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, що приймають 
участь у конкурсі за квотою-2 та вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, 
творчих конкурсів, розпочинається: 

з 11 липня для заяв в паперовій формі; 

з 29 липня для заяв в електронній формі; 

та закінчується о 18:00 08 серпня; ». 

У зв'язку з цим абзаци п'ятий – п'ятнадцятий вважати абзацами дев'ятим –
 дев'ятнадцятим відповідно; 

після абзацу десятого доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: 

«індивідуальні усні співбесіди для осіб, місце проживання яких зареєстровано 
(задекларовано) на особливо небезпечній території, проводяться з 11 липня по 16 
серпня включно (до 26 вересня в порядку додаткового набору). » 



У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – дев'ятнадцятий вважати 
абзацами дванадцятим – двадцятим відповідно; 

в абзаці дев'ятнадцятому після слів «останнього потоку проведення» слова 
«вступних іспитів, » виключити; 

пункт 3 викласти у такій редакції: 

«3. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого бюджету 
(за державним або регіональним замовленням) реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних документів розпочинається в липні, прийом заяв 
та документів розпочинається 29 липня і закінчується о 18:00 08 серпня – для осіб, які 
вступають на основі індивідуальної усної співбесіди та 18:00 23 серпня – для осіб, які 
вступають за результатами національного мультипредметного тесту/сертифікатами 
ЗНО. 

Індивідуальні усні співбесіди проводяться з 09 по 16 серпня включно. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами 
позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи 
неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого 
бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 
17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 
зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 10:00 20 серпня, 
включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного 
(регіонального) замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним 
замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші 
місця державного (регіонального) замовлення виключаються впродовж 22 серпня. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з 
повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за 
кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням) здійснюється в декілька етапів. Основний етап – не пізніше 12:00 17 
серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 
зарахування на місця державного замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання 
письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. 
Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не 
пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення 
виключаються впродовж 22 серпня. Завершальний етап – не пізніше 12:00 29 вересня. 
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на 
місця державного замовлення до 10:00 30 вересня. Реалізація завершального етапу 
здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального 



замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 
Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня. 

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до 
зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про 
отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного 
або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються 
не пізніше 02 вересня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування 
на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 07 вересня; 

зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за 
державним або регіональним замовленням) проводиться 09 вересня; за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня; 

переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цього 
Порядку прийому), – не пізніше ніж 21 вересня; 

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 конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 
18:00 07 вересня; 

спеціально організована сесія національного мультипредметного тесту 
проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України. ». 

5. У розділі VI: 

абзац четвертий пункту 1 викласти у такій редакції: 

«для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі 
відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 - 2021 років чи оцінок 
національного мультипредметного тесту) відповідно до цього Порядку, крім осіб, 
місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній 
території; »; 

пункт 3 викласти у такій редакції: 

«3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії 
закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє 
уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 
Уповноважена особа приймальної комісії вносить у ЄДЕБО поданий разом з такою 
заявою мотиваційний лист.»; 

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту: 



«Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 
особливо небезпечній території, можуть зазначити це в заяві. »; 

абзац п'ятий пункту 5 викласти у такій редакції: 

«документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в 
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом VIII цього 
Порядку. »; 

у пункті 6: 

абзац дев'ятий викласти у такій редакції: 

«Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, творчі 
конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що 
посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в 
індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою. У разі 
дистанційного проведення вступних випробувань екзаменаційний лист з фотокарткою 
знаходиться в екзаменаторів. За умови проведення індивідуальної усної співбесіди, 
творчого конкурсу у дистанційному форматі подання документів відбувається шляхом 
надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 
електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, 
зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами 
зв'язку, визначеними Правилами прийому).»; 

в абзаці одинадцятому слова «та докторантури» виключити; 

пункт 7 викласти у такій редакції: 

«7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 
участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачених розділом VIII 
цього Порядку, вступник подає особисто під час подання документів у паперовій 
формі у визначені цим Порядком або відповідно до нього терміни. Не подані 
своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі 
в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачених розділом VIII цього 
Порядку, унеможливлюють їх реалізацію. 

Подання таких документів може відбуватися в електронній формі шляхом 
надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 
електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, 
зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами 
зв'язку, визначеними Правилами прийому). »; 

абзац другий пункту 8 виключити; 

пункт 10 викласти у такій редакції: 



«10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 
спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, 
передбачених розділом VIII цього Порядку. ». 

6. У розділі VII: 

абзац восьмий пункту 3 викласти в такій редакції: 

«Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для 
здобуття ступеня бакалавра  (крім спеціальностей галузей знань  07 «Управління та 
адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера 
обслуговування», спеціальності 035 «Філологія» та спеціальностей, для яких 
передбачено проведення творчого конкурсу), відповідно до Правил прийому можуть 
використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів. »; 

цифру та слова «7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають» замінити 
цифрою та словами «4) для конкурсного відбору осіб, які вступають»; 

абзац сьомий пункту 6 виключено 

абзац восьмий пункту 6 виключено 

абзац дев'ятий пункту 6 виключено 

абзац десятий пункту 6 виключено 

абзац одинадцятий пункту 6 виключено 

абзац другий підпункту 1 пункту 9 викласти в такій редакції: 

«Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ 
або КБ = ТК; »; 

пункт 11 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Вимоги до мотиваційних листів визначаються Правилами прийому закладу 
освіти. 

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних 
листів заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність 
тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань 
запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважений). »; 

пункт 13 викласти в такій редакції: 

«13. Апеляції на результати вступних випробувань,  проведених закладом 
вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, склад та 
порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника, з урахуванням 



необхідності залучення до її діяльності представників громадськості, органів 
студентського самоврядування, зовнішніх експертів. »; 

у пункті 15 після слова «результати» доповнити словами «індивідуальної усної 
співбесіди, ». 

7. У розділі VIII: 

у пункті 1: 

абзац четвертий після слів «замість національного мультипредметного тесту 
доповнити словами », можливість подання оцінок з інших предметів, ніж встановлено 
цим Порядком »; 

після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим такого змісту: 

«Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для 
здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра (крім 
спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») є надання рекомендації для 
зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої 
спеціальності. ». 

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати абзацами сьомим - десятим 
відповідно; 

у пункті 2: 

абзац перший викласти у такій редакції: 

«2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 
(для вступу за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними у додатку 4 до цього 
Порядку, - у формі творчого конкурсу) та в разі позитивної оцінки рекомендуються до 
зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 
середньої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 
регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на 
участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 
повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 
державного або регіонального замовлення»), а також за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб: »; 

абзац п'ятий виключити; 

у пункті 3: 

абзаци третій - четвертий викласти в такій редакції: 

«особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому 
незалежному оцінюванні, національному мультипредметному тесті, магістерському 



тесті навчальних компетентностей, магістерському комплексному тесті через 
неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до 
приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою 
первинної облікової документації N 086-3/о «Медичний висновок про створення 
особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 «Деякі 
питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 
мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, що завірений 
підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 
освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного 
витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти); 

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 
проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту 
навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту Українським 
центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність 
організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії 
закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необхідність 
створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, 
магістерського тесту навчальних компетентностей, магістерського комплексного 
тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти 
про неможливість їх створення). »; 

доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту: 

«Особи, зазначені у абзацах третьому - четвертому цього пункту можуть 
проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з іноземної 
мови замість магістерського тесту навчальної компетентності або індивідуальних 
усних співбесід з іноземної мови та права замість магістерського комплексного тесту 
та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 
закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 
відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі ступеня бакалавра, магістра 
(спеціаліста). »; 

у пункті 4: 

в абзаці другому після слів «на лінії зіткнення» доповнити словами «та 
адміністративної межі»; 

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту: 



«особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 
небезпечній території; ». 

У зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати абзацами третім - четвертим 
відповідно; 

доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту: 

«Творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди для вступників, зазначених у 
цьому пункті, проводяться дистанційно за їх зверненням. »; 

після пункту 4 доповнити пунктом 41 такого змісту: 

«41. Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 
небезпечній території, під час вступу для здобуття вищої освіти на основі здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на 
місця державного (регіонального) замовлення в разі вступу за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років можуть використати оцінки з 
будь-якого предмету як другого, а на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб - за 
результатами дистанційної індивідуальної усної співбесіди замість національного 
мультипредметного теста. Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до 
конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть 
участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального 
замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі 
виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про 
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 
регіонального замовлення»). »; 

у пункті 6 після слів «на місця державного (регіонального) замовлення» 
доповнити словами "на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або 
в межах квот»; 

у пункті 9: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

«9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального 
замовлення відповідно до цього Порядку, якщо вони зараховані на навчання за 
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на відкриту конкурсну пропозицію, і 
не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення (крім 
випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі 
виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про 
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 
регіонального замовлення»): »; 

доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту: 



«Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 
галузей знань 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» підлягають переведенню на 
вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому 
цим Порядком, якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних 
осіб на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію 
на місця державного або регіонального замовлення, особи, зазначені у пунктах 3, 7 та 
абзаці четвертому пункту 8 цього розділу. »; 

пункт 10 викласти у такій редакції: 

«10. Військовослужбовці та особи, залучені до Сил територіальної оборони, 
поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної 
кримінально-виконавчої служби (у разі наявності підтверджувальних документів) під 
час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та 
юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділах закладів вищої 
освіти беруть участь у конкурсному відборі за результатами тільки фахового іспиту. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для 
здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра у формі 
надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році 
з такої самої спеціальності користуються особи, місце проживання яких зареєстровано 
(задекларовано) на особливо небезпечній території, в разі вступу до того самого 
закладу вищої освіти (крім вступу за спеціальностями 081 «Право» та 293 
«Міжнародне право»). Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовки 
магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа може подати 
документи на таких умовах до будь-якого тимчасово переміщеного закладу вищої 
освіти або закладу вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, 
Харківської та Чернігівської областей. 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного або 
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на основі 
освітнього ступеня бакалавра у формі надання рекомендації для зарахування на 
підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої спеціальності користуються 
особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній 
території та здобули ступінь бакалавра з таким самим джерелом фінансування, в разі 
вступу до того самого закладу вищої освіти (крім вступу за спеціальностями 081 
«Право» та 293 «Міжнародне право»). Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється 
підготовки магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа 
може подати документи на таких умовах до будь-якого тимчасово переміщеного 
закладу вищої освіти або закладу вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, 
Сумської, Харківської та Чернігівської областей. 



Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до 
абзацу третього цього пункту та які підтверджують навчання, перевищує тридцять 
відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю 
(спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до відповідного державного 
(регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на 
обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.". 

8. У розділі IX: 

пункти 2 та 3 викласти у такій редакції: 

«2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної 
оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або 
регіонального замовлення, впорядковуються за алфавітом. 

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий 
список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом - від більшого до меншого; 

за пріоритетністю заяви від першої до останньої; 

за оцінкою з предмету, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, 
у разі двох предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами - з предмету 
з меншим номером (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які 
вступають на основі національного мультипредметного теста або зовнішнього 
незалежного оцінювання) - від більшого до меншого; 

за оцінкою з математики або творчого конкурсу (для вступників на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) - 
від більшого до меншого; 

за результатом оцінювання з права (для вступників до магістратури з 
спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») - від більшого до меншого; 

за результатом магістерського теста навчальної компетентності (для 
вступників, для яких він використовується в конкурсному балі) - від більшого до 
меншого; 

за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового 
списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким заклади вищої 
освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних 
листів - перше, друге, третє та ін. за умови однакових показників рейтингування 
вищого порядку). 

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників 
використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного 



та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях - більш високі оцінки у 
передбачених у цьому пункті випадках, далі - результати розгляду мотиваційних 
листів. 

Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для впорядкування 
вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів. 

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та 
пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду 
мотиваційних листів приймальною комісією. 

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних 
осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, побудова рейтингового 
списку за результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється лише у 
випадку, коли кількість вступників перевищує кількість місць ліцензованого обсягу 
виділеного для відповідної категорії вступників у поточному році. У випадку коли 
кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензовано обсягу 
рейтинговий список формується в алфавітному порядку. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 
здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі якого може 
здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію; 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника; 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі позитивної оцінки 
індивідуальної усної співбесіди) у разі його використання; 

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних 
пропозицій, що використовують пріоритетність); 

ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки 
індивідуальної усної співбесіди, за квотою-1, квотою-2. 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 
територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які 
не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 
січня 2022 року, а також вступників, місце проживання яких зареєстровано 
(задекларовано) на особливо небезпечній території підлягають шифруванню у всіх 
інформаційних системах.". 

9. У пункті 1 розділу X: 

абзац третій викласти в такій редакції: 



«надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 
кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної 
комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими 
засобами зв'язку, визначеними Правилами прийому) в терміни, визначені в розділі V 
цього Порядку або відповідно до нього. Якщо впродовж трьох місяців після початку 
навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або 
поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині 
зарахування такої особи."; 

в абзаці четвертому слова "двадцяти календарних днів" замінити словами 
"трьох місяців"; 

перше речення абзацу п'ятого виключити. 

10. Абзац перший пункту 3 розділу XII викласти в такій редакції: 

"3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, 
які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної 
загальної середньої освіти здійснюється в такій послідовності:". 

11. У пункті 1 розділу XIII після слова "оприлюднюються" доповнити словом 
"на"; 

12. У розділі XIV: 

в абзаці третьому пункту 2 слово "докторантурі," виключити; 

у пункті 3: 

абзац третій викласти у такій редакції: 

"Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали 
запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі "Електронний 
журнал" уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного 
підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної 
підтримки, а також отримали візу для в'їзду в Україну (крім громадян країн 
безвізового в'їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів 
про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ 
(МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському 
відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або 
апостиль))."; 

в абзаці восьмому слова "з офіційною (державною) базою даних" виключити; 

доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту: 

"У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку 
до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню 



освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до 
закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто."; 

підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції: 

"2) упродовж року для навчання в аспірантурі. 

Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про 
попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу 
значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться 
вступний іспит для іноземців. 

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 
здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за 
результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання 
та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом 
про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, 
що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти 
відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) 
освіти.". 

13. У розділі XV: 

у абзаці другому пункту 1 та абзаці другому пункту 3 слова "та докторантури" 
виключити; 

в абзаці дванадцятому пункту 8 слово "спеціально" замінити цифрами "2019 - 
2021"; 

пункт 9 викласти у такій редакції: 

"9. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті 
конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому відповідно до пункту 6 
розділу IV цього Порядку."; 

пункт 12 викласти у такій редакції: 

"12. Квота-2 встановлюється в Правилах прийому у закладах вищої освіти в 
обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця), сорока відсотків у тимчасово 
переміщених закладах вищої освіти, закладах вищої освіти Запорізької, Київської, 
Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей максимального 
(загального) обсягу державного замовлення за відкритими та фіксованими 
конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно 
з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення. Якщо 
заклад вищої освіти змінив відкриті конкурсні пропозиції на фіксовані в порядку, 
передбаченому абзацом другим пункту 7 цього розділу, то квота-2 розраховується від 



фактичного обсягу державного замовлення, яке було надано станом на 01 серпня 2021 
року в результаті адресного розміщення бюджетних місць.". 

14. У розділі XVI: 

у пункті 4 слова "в особливих випадках" замінити словами "а при розгляді 
питань, які не можуть бути розглянуті наступного дня"; 

пункт 6 викласти у такій редакції: 

"6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 
відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, 
права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або на спеціальні умови на 
здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 
регіональним замовленням), про участь в учнівських олімпіадах, реєстрації на 
особливо небезпечній території, медичний висновок за формою первинної облікової 
документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) 
умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", про проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового 
вступного випробування, національного мультипредметного тесту, магістерського 
тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту є підставою для 
скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.". 

15. У додатках до цього Порядку: 

у таблиці до пункту 3 додатка 4: 

цифри у рядках "074" та "075" замінити цифрами "075" та "076" відповідно; 

рядок "191" виключити; 

пункт 1 додатка 6 викласти у такій редакції: 

"1. Таблиця переведення тестових балів з української мови національного 
мультипредметного тесту до шкали 100 - 200 

Тестовий бал Бал за шкалою 100  
 

1 100 

2 107 

3 113 

4 119 

5 125 

6 127 

18 149 

19 151 

20 154 

21 157 

22 160 

23 163 

24 166 



7 129 

8 131 

9 133 

10 135 

11 137 

12 139 

13 140 

14 142 

15 143 

16 145 

17 147 

 
 

 
 

25 169 

26 172 

27 174 

28 177 

29 180 

30 182 

31 184 

32 187 

33 190 

34 194 

35 200 

  

 


