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Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

ВСТУП 2019: сильні сторони
Порядок та організація: безпроблемна вступна кампанія у 
скорочені строки на тлі парламентських перегонів
Відбір кращих вступників: спільний конкурс МОН і МОЗ;
КБ не менше 130 на галузі 08, 28 та 29, спец-ть 226;
широкий конкурс на основі ПЗСО додатково за галузями: 
07, 12 (крім 121), 13, 24; сертифікат з УМЛ для вступу на Б 
на основі МС на сп-ть 051 і галузі знань 07; 
ЄВІ з ІМ в магістратуру на основі бакалавра додатково на 
027-029, 04, 07, 12, 28, додаткова сесія ЄВІ
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Вступна кампанія 2019: Умови прийому та організація роботи

ВСТУП 2019: сильні сторони - 2
Справедливий розподіл держзамовлення: 
формульний розподіл держзамовлення Б на основі МС; 
проведення творчих конкурсів на бюджет до 10.07.19
Фінансування: відновлення пільгових кредитів на ВО
Позитивні дії: першочерговий вступ з відпрацюванням не 
менше 3 років у селах або СМТ (квота-4, ПЧК 1,05)
Пілотування: проведення набору на МБ (контракт); 
регіональне замовлення у державних вишах
Крим, Донбас – Україна: боротьба за українську молодь
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Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

ВСТУП 2019: слабкі сторони
Відомча подрібненість: Мінкультури, ДФС, ДССУ, НАДС

Пільговики: швидке зростання кількості вступників з 

пільгами, які неможливо ані задовільнити, ані перевірити

Неефективні управлінські механізми: першочерговий 

вступ – пізній старт; кредитування – відповідальність ЗВО

Цінова політика: нереально низькі розміри контрактної 

оплати знецінюють успіх у боротьбі за бюджетні місця
4



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

*результати ЗНО з історії України та математики у 2019 році пов’язані із зміною контингенту учасників ЗНО (передусім студенти коледжів та
учні закладів професійно-технічної освіти)

Укр мова і література 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

2019 286413 186447 127093 79393 69258 67213 18202 11828
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Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

Освітній ступінь (ОКР) Всього заяв

Заяв в 

електронному 

вигляді

Заяв у паперовому

вигляді

Бакалавр 102 5661 861 192 164 469

Магістр 343 214 53 599 289 615

Молодший спеціаліст 244 506 51 688 192 818

Всього: 1 613 381 966 479 646 902

Результати подання заяв у 2019 році

Освітній

ступінь

Код спеціа-

льності

Спеціальність Кількість 

заяв

Подано НАЙБІЛЬШЕ заяв на спеціальності:

Бакалавр 035 Філологія 65 419

Бакалавр 081 Право 65 077

Бакалавр 073 Менеджмент 50 207

Бакалавр 122 Комп'ютерні науки 39 376

Бакалавр 014 Середня освіта 35 605

Найбільш популярні спеціальності серед вступників на основі ПЗСО



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

Адресне розміщення бюджетних місць
Станом на 1.08.19 р. за адресним розміщенням бюджетних місць надано рекомендації до зарахування 60 354

осіб, у т.ч. рекомендовано за співбесідою – 57, за квотою 1 – 2156 осіб.

1 пріоритет

59,2%2 пріоритет

16,4%

3 пріоритет

8,8%

4 пріоритет

6,0%

5 пріоритет

4,1%

6 пріоритет

2,9%

7 пріоритет

2,6%

1 пріоритет

58,7%2 пріоритет

16,7%

3 пріоритет

9%

4 пріоритет

5,7%

5 пріоритет

4,2%

6 пріоритет

3,1%

7 пріоритет

2,5%



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

Пріори-
тетність Відмови

1 4,2%
2 16,8%
3 25,3%
4 30,1%
5 34,7%
6 35,8%
7 42,4%

Разом 12,9%

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

2019 2018



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

Демографія: обережний оптимізм

Україна* - песимістична оцінка з частковим урахуванням тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей
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Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020: кейс на 

спроможність до змін
5 заяв на бюджет на основі ПЗСО, 10 днів для подачі

Спільний конкурс до усіх цивільних державних ЗВО:

МОН, МОЗ, Мінкультмолодьспорт (ДАМО), ДФС, ДССУ

Творчі конкурси та іспити в ЗВО до початку прийому заяв

Державне замовлення для здобуття МБ

Державне (регіональне) замовлення у сфері ВО для

коледжів як закладів вищої освіти та фахових коледжів
10



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020: технології 
Електронні кабінети: док-ти пільговиків при вступі на

основі ПЗСО, вступ на магістра (крім 01, 025, 20, 25)

Широкий конкурс на основі ПЗСО за галузями на: 07, 12

(крім 121), 13, 14, 17, 21, 23, 24, 29, міжгалузевими :

07+28+051, підгалузевими групами: 012+013, 014.04+

014.06+014.08+014.09+014.10+014.15, 031+033, 032+034,

035 (німецька, іспанська, француз.), 111+112, 162+163

Широкий конкурс замість закритого: 014.02, 016 - логопед
11



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020: вимоги до вступників
Встановлення Конкурсного бала не менше 140 балів на галузі

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

та 29 «Міжнародні відносини», не менше 130 на 226 «Фармація,

промислова фармація»

Мінімальний конкурсний бал на бюджет на Б (М) на основі ПЗСО - 125

ЗНО з УМЛ для вступу на основі МС, 07, 28, 051 + математика –

на бюджет, або історія України – контракт

Єдиний вступний іспит з іноземної мови в магістратуру, крім 01,

20, 25, 025 (281 – в окремих випадках) 12



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020: важливі нюанси
Нагадую 5 заяв на бюджет на основі ПЗСО, 5 заяв в

магістратуру на бюджет (спеціальності з ЄФВВ та/або

ЄВІ), подання інших заяв не обмежується

Приймаються сертифікати ЗНО за 2017-2020 роки, ЄФВВ та

ЄВІ – тільки 2020

ЗВО зобов'язані забезпечити умови для проходження вступних

випробувань вступниками з особливими потребами

Поширення СК 1,05 на галузь 21 Ветеринарна медицина
13



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020: важливі нюанси-2
Вступ на другу спеціальність за правилами переведення

– вимоги до вступу (зокрема, сертифікати ЗНО)

Заклади вищої духовної освіти – у межах законодавства

Письмове повідомлення про ризики при подачі

документів на неакредитовану програму

Преміальне збільшення максимальних обсягів

державного замовлення (крім Києва та ТВСП)

Обмежено перелік предметів небюджетні КП для медиків
14



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020: важливі нюанси-3
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 16 грудня 2019 року включно – дня

набуття чинності Умовами прийому). МОН буде

надсилати лист з переліком до відома
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Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

Вступна кампанія 2020: підготовчий етап

16

 Правила прийому: затвердити, розмістити на веб-сайті 

закладу і внести в ЄДЕБО до 31.12.2019

 Відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції: 

внести до ЄДЕБО до 15.01.2020 (отримані пізніше ліцензії 

вже без бюджету) 

 Небюджетні конкурсні пропозиції: внести до ЄДЕБО до 

14.06.2020 

 Не створюються і не вносяться КП на основі ПЗСО: з 15 

червня по 15 серпня 2020 року



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

Умови 2020: максимальний обсяг ДЗ
120%/110% обсягу ДЗ 2019 року, якщо на нього було надано 

рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на 1-ий 

день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним 

балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною 

спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого 

конкурсу становить не менше ніж 20/10 балів, або на 1 місце 

більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2019 році 

становив менше ніж  5/10 місць (крім розташованих у місті Києві ЗВО, ВСП 

ЗВО та СП ЗВО, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж 

місцезнаходження ЗВО для 120%) 17



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

Умови 2020: максимальний обсяг ДЗ - 2
 105% обсягу ДЗ 2019 року, якщо було надано рекомендації до 

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

максимальний обсяг ДЗ в 2019 році складав менше 20 місць

 90% обсягу ДЗ 2019 року, якщо на нього було надано рекомендацій 

менше половини цього обсягу станом на перший день оголошення

 50% обсягу ДЗ 2019 року, якщо на нього було надано рекомендацій 

менше 20% цього обсягу станом на перший день оголошення

 30% обсягу ДЗ 2019 року, якщо впродовж 2018-2019 років на нього не 

було надано жодної рекомендації до зарахування

 100 % обсягу ДЗ 2019 року в інших випадках + для 014.04, 014.08 

Округлення до цілого числа арифметичне, мінімальний максимум 5!18



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

Вступна кампанія 2020: вступ на основі ПЗСО

19

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 13 липня

до 18.00 

22 липня

- 12.00 27 липня

авт. розподіл 

бюджетних місць

18.00 

31 липня

12.00 

1 серпня

8 серпня 30 вересня

Денна форма, 

творчі конкурси 

невійськові

від 1 липня від 13 липня 

до 18.00 

16 / 22 липня

від 1 до 12, 

контракт – до 22 

липня

12.00 27 липня

авт. розподіл 

бюджетних місць

18.00 

31 липня

12.00 

1 серпня

8 серпня 30 вересня

Денна форма, 

вступні іспити, 

квоти

- від 13 липня 

до 18.00 

16 / 22 липня

від 1 до 12, 

контракт – до 22 

липня

12.00 27 липня

авт. розподіл 

бюджетних місць

18.00 

31 липня

12.00 

1 серпня

8 серпня 30 вересня

Денна форма, 

співбесіда

- від 13 липня до 

18.00 16 липня

від 16 до 18 липня 12.00 

20 липня

10.00 

22 липня

15.00 

22 липня

- 30 вересня

Денна форма, 

військові

- Правила прийому до ВВНЗ. 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. 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.

3. Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, 

що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу



Вступна кампанія 2020: Умови прийому та організація роботи

Вступна кампанія 2020: магістр (крім ПЗСО)

20

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 06 до 

29 травня, 

після ЄФВВ, 

ЄВІ від 5 до 

26 липня

від 

06 травня 

до 18.00 

3 червня

від 05 липня

до 22 липня
(ЄФВВ, ЄВІ),

від 17 до 25 

червня (іспити)

ЄВІ (іспит з іноземної 

мови) – 1 липня,

ЄФВВ (іспити) – 3 липня, 
додаткова сесія ЄВІ, ЄФВВ 

призначається УЦОЯО

5 серпня

автоматичний 

розподіл 

бюджетних 

місць

18.00 

10 серпня

12.00 

11 серпня

15 серпня

ЄВІ (крім 01, 20, 

25, 025, 081, 293)

від 06 до 29 

травня, після 

ЄВІ від 5 до 

26 липня

від 06 

травня 

до 18.00 

3 червня

від 05 липня

до 22 липня (ЄВІ), 

від 17 до 25 

червня (іспити)

ЄВІ (іспит з іноземної 

мови) – 1 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 12 вересня, за кошти фізичних та юридичних осіб – до 30 

листопада

Примітки: 1. Для прийому на магістра (крім 01, 20): 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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Умови 2020: перспективи змін
 Позачергові зміни у зв'язку з ухваленням ЗУ «Про бюджет», 

Бюджетного кодексу, законопроєктів 2299, 2260, 0901
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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