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Про розгляд звернення 

Шановна пані Тетяно! 

Міністерством освіти і науки України розглянуто Ваш запит на отримання 

публічної інформації від 07 червня 2021 р. № ЗПІ-П-1081/0-21 щодо факту 

можливості вступу до закладів вищої освіти. 

За результатами розгляду повідомляємо. 

Відповідно до  статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-

якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 

цим Законом.   

Враховуючи вищевикладене, Ваш запит розглядається у загальному 

порядку відповідно до Закону України "Про звернення громадян". 

Відповідно до пункту 4 додатку 4 до Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.10.2020 № 1274, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 09.12.2020 за № 1225/35508 (далі – Умови прийому),  конкурсні 

предмети для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня - фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня - молодшого 

бакалавра: 

перший - збігається з першим предметом, зазначеним у таблиці до пункту 

2; 

другий - при вступі на місця за державним або регіональним замовленням 

- математика або історія України (за вибором закладу вищої освіти); при вступі 

на небюджетні конкурсні пропозиції - пропонується на вибір вступника. 
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Відповідно до пункту 1 розділу XV Умов прийому Правила прийому в 2021 

році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються 

вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти, розміщуються на вебсайті 

закладу вищої освіти та вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2020 року. 

Таким чином, інформацію щодо необхідних конкурсних предметів для 

вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста було оприлюднено до початку 

реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання і всі вступники мали можливість 

визначитись з необхідними конкурсними предметами. 

Перелік осіб, які мають право проходити вступні випробування у формі 

вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) під час вступу 

для здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста наведений у розділі VIIІ Умов прийому. Слід зауважити, що 

законодавством не встановлено спеціальних умов вступу в залежності від року 

завершення закладу освіти. 

 

З повагою 

 

Генеральний директор Олег ШАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віталій Носок 

481-32-67 

 

 


