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УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВОЄННОГО ЧАСУ

Невизначеність та ризики війни, тимчасово окуповані

території, зони активних та можливих бойових дій,

повітряні тривоги, ракетні обстріли

Документи про здобуту раніше освіту мають

непорівняні оцінки, тому не враховуються

Необхідно уникати значного скупчення людей, тому

дистанційність та максимальна цифровізація



ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАВДАНЬ КАМПАНІЇ 2023

Максимальне сприяння набору до закладів

професійної та фахової передвищої освіти

Преференції для військових та правоохоронних

закладів освіти

Максимально безпечний та цифровізований вступ до

цивільних закладів освіти



Вступ 2019-2022: підсумки

2019 2020 2021 2022

ОКР 

Молодший 

спеціаліст

110090

Фаховий 

молодший

бакалавр

119182 131258 114 669



ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Проведено оптимізацію тексту Порядку, прагнемо,

щоб він став легше для читання та використання

Порядок подання та розгляду заяв в електронній

формі інтегрований до Порядку

У Порядку широко використані поняття вступ на

основі (БСО, ПЗСО, КР, НРК5, НРК6, НРК7)

Громадяни Республіки Польща мають однакові

умови вступу з українцями, зокрема бюджет



ОСОБИСТІ ЕЛЕКТРОННІ КАБІНЕТИ

Реєстрація особистих електронних кабінетів

розпочинається 23 червня на вебсайті за адресою

https://vstup.edbo.gov.ua/, працюють до 30 листопада

Для осіб, які не мають сертифікатів ЗНО/НМТ при

реєстрації вказуються тип та номер (серію та номер)

документа, що посвідчує особу, або реєстраційний

номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

Подання документів через е/кабінети для вступу на

основі БСО, ПЗСО, КР (винятки у Порядку)

https://vstup.edbo.gov.ua/


ЗАЯВИ ВСТУПНИКА

Документ про попередню освіту має бути внесений

до реєстрації першої заяви на відповідній основі

Кількість заяв для здобуття ФПО не регламентується

Після підтвердження вибору місця навчання заяви

на місця державного або регіонального замовлення

за іншими КП вважаються в ЄДЕБО заявами тільки

на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

Зміна вибору місця навчання за державним або

регіональним замовленням не припускається



КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ДЛЯ ЗДОБУТЯ ФМБ

На основі БСО Спеціальності з творчим конкурсом – творчий конкурс

Інші спеціальності на бюджет – співбесіда

Інші спеціальності на контракт – мотиваційний лист

На основі ПЗСО, 

ОКР КР

Спеціальності з творчим конкурсом – творчий конкурс

Інші спеціальності на бюджет – співбесіда (включаючи 

вступ на основі КР)

Інші спеціальності на контракт – мотиваційний лист 

(включаючи вступ на основі КР)

На основі НРК5

(МС, ФМБ), 

НРК6, НРК7

Відповідно до Правил прийому



КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ДЛЯ ЗДОБУТЯ ФМБ

Вступне випробування – очне, дистанційне або

змішане:

за рішенням закладу освіти;

для осіб, які проживають та знаходяться на

тимчасово окупованій території – за зверненням

вступника

Співбесіда – вступне випробування з одного або

двох предметів (дисциплін)



КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ДЛЯ ЗДОБУТЯ ФМБ

Замість проходження співбесіди вступник може подати

результати:

ЗНО 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях;

НМТ 2022 або 2023 року

КБ визначається як середній бал з двох предметів

ЗНО (укр. мови та літератури / укр. мови, предмету на

вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків

або середній бал усіх предметів НМТ з підвищенням

на 25 відсотків



ПІДТВЕРДЖЕННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

Вступники можуть підтвердити вибір одного місця

навчання в е/кабінеті або (в разі відсутності

е/кабінету) особисто в закладі освіти чи засобами

електронного зв’язку з накладанням КЕП

Подання оригіналів, копій, сканів тощо документів

про раніше здобуту освіту для підтвердження вибору

місця навчання не передбачене, зберігання цих

документів у закладах освіти не вимагається



ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Квоти тільки для іноземців, інші колишні квотники

зараховуються в разі отримання позитивної оцінки

Якщо пільговиків більше 30%, то можна звертатись

для збільшення бюджетних місць

Сільського та інших коефіцієнтів не передбачено

До 10 балів до КБ за підготовчі курси включаються в

оцінку вступного випробування

Прийом здобувачів освіти на основі БСО, ПЗСО і КР

здійснюється на перший рік навчання



Вступна кампанія 2023: підготовчий етап

 Правила прийому: затвердити, розмістити на вебсайті 

(вебсторінці) закладу і внести до ЄДЕБО не пізніше, ніж 

через місяць після набуття чинності Порядком

 Основні конкурсні пропозиції: внести до ЄДЕБО 

впродовж місяця після набуття чинності Порядком

 Небюджетні конкурсні пропозиції: внести до ЄДЕБО до 

14 червня 2023 року

 Не створюються і не вносяться КП: 

з 15 червня 2023 року до 31 серпня 2023 року 



ВСТУП 2023: розклад на основі БСО
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

розпочинається 23 червня

Категорія 

вступників

Прийом 

документів* 

Вступні 

випробування

Оприлюднення 

рейтингового 

списку, не пізніше

Виконання 

вимог до 

зарахування на 

бюджет, не 

пізніше

Зарахування 

на бюджет не 

пізніше

Переведення 

на вакантні 

бюджетні 

місця не 

пізніше

Зарахування 

на контракт, 

не пізніше

Тільки денна 

(дуальна)  

форма здобуття 

освіти

від 30 

червня

до 18.00 

13 липня

від 14 до 22 

липня

12.00 

26 липня

12.00 

29 липня

18.00 

31липня

8 серпня 3 серпня, 

додаткове  

не пізніше 

30 

листопада

*Додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або 

юридичних осіб заклад освіти визначає своїми Правилами прийому за умови додаткового 

зарахування не пізніше 30 листопада. 



ВСТУП 2023: розклад на основі ПЗСО, КР
Категорія 

вступників

Реєстрація 

елект-

ронних

кабінетів

Реєстрація 

заяв та  

документів 

Вступні 

іспити, 

творчі конкурси

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 (дуальна) 

форма, 

сертифікати НМТ

(ЗНО)

від 3 липня від 10 липня

до 18.00 

9 серпня

- 12.00 

11 серпня

12.00 

18 серпня

12.00 

19 серпня

31 серпня не пізніше 

12.00 

31 серпня

Додаткове 

до  30 

листопада

Денна форма, 

вступні іспити

творчі конкурси 

(бюджет)

від 3 липня від 10 липня

до 18.00 

31 липня 

з 01 серпня по 

09 серпня 

включно

12.00 

11 серпня

12.00 

18 серпня

12.00 

19 серпня

31 серпня -

Денна форма, 

військові

- Правила прийому до ЗФПО. -

Додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або 

юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти може передбачити своїми Правилами прийому 

за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада
Примітка: медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору 

на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв.



НАДАЛІ ОЧІКУЮТЬСЯ УТОЧНЕННЯ

Вступ мешканців «особливо небезпечних територій»

Внесення в ЄДЕБО документів, які підтверджують

пільги при вступі

Порядок імплементації змін до Переліку галузей

знань та спеціальностей (ПКМУ 16.12.2022 № 1392)

Зразки документів пільговиків



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Готові відповісти на Ваші запитання


