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Щодо розгляду запиту  

Розглянувши Ваші запити на отримання публічної інформації від 
21.07.2021 № ЗПІ-М-1312/0-21 та від 29.07.2021 № ЗПІ-М-1359/0-21, у межах 
повноважень інформуємо. 

Відповідно до частини першої статті 44 Закону України «Про вищу 
освіту» прийом на навчання до закладів вищої освіти здійснюється на 
конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття 
вищої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки. Умови конкурсу повинні забезпечувати дотримання прав особи 
у сфері освіти. 

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, 
затверджено 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).  

Згідно із розділом XII Умов прийому заклад вищої освіти самостійно 
надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних місць вступникам 
на основі повної загальної середньої освіти в межах місць (крім небюджетних 
конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до 
цього закладу освіти за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, 
передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Умов, і надалі анульовані згідно  
з пунктом 1 розділу XI цих Умов. 

Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) 
замовлення користуються особи, які не отримували рекомендацій до 
зарахування на місця державного (регіонального) замовлення. 

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: 
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особи, зазначені в пункті 12 розділу VIII цих Умов, незалежно від 
конкурсного бала; 

особи, зазначені в пункті 13 розділу VIII цих Умов, якщо отриманий 
ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який 
дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного 
замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у 
порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Умов) не більше ніж на 15 
балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, 
яким надається особлива підтримка); 

особи, зазначені в пункті 14 розділу VIII цих Умов, якщо отриманий 
ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів 
(тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким 
надається особлива підтримка); 

особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця 
державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому  
пунктом 6 розділу IX цих Умов (тільки для спеціальностей, визначених  
у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), якщо їх 
конкурсний бал не менше ніж спеціальний прохідний конкурсний бал, 
встановлений приймальною комісією наступного дня після оголошення 
адресного розміщення бюджетних місць. 

Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним 
ступенем вищої освіти та отримали рекомендацію до зарахування на місця 
державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 
розділу IX цих Умов, однак не приступили до навчання у зв’язку з 
неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку 
відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на 
оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, на вивільнені у такому 
порядку вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені 
наступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до зарахування 
на місця державного замовлення станом на дату переведення (за погодженням 
з державним або регіональним замовником). 

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 
осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту, проводиться за 
відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової 
відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця  
в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій. 

 У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на 
вакантні місця державного (регіонального) замовлення заклад вищої освіти 
використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) 
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замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених  
в абзацах другому-п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності - інших 
галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому 
пункту 3 цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після 
переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених  
у пункті 3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття 
освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) 
замовника. 

Невикористані після цього місця державного (регіонального) 
замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому закладі вищої освіти. 
Заклад вищої освіти повідомляє державному (регіональному) замовнику про 
їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. 
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні 
місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці 
третьому пункту 3 цього розділу, заклад вищої освіти надсилає державному 
(регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного 
замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць 
приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника. 

З протоколами засідань Конкурсної комісії з відбору виконавців 
державного замовлення Міністерства освіти і науки Ви можете 
ознайомлюватися на офіційному веб-сайті Міністерства за посиланням: 
https://drive.google.com/drive/folders/18z4oCWbavjmsv2FKNguMJAaMVkxQA0

w0. 

Крім того звертаємо увагу, що наступний за рейтинговим списком 
закладу вищої освіти не обов’язково наступний за вступником, який набрав за 
відповідною спеціальністю мінімальний прохідний бал на місце державного 
замовлення, у широкому рейтинговому списку.   

  

 

Генеральний директор                                                                        Олег ШАРОВ 
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