
 

   

 

 

 

 

 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА 

за результатами вивчення організації та проведення закладами вищої освіти  

вступної кампанії 2019 року 

 

 Відповідно до Плану роботи Державної служби якості освіти України 

(далі – Служба) на 2019 рік, затвердженого Міністерством освіти і науки 

України 18 грудня 2018 року, департаментом контролю у сфері вищої, фахової 

передвищої освіти і освіти дорослих проведено моніторинг (вивчення) 

організації та проведення вступної кампанії у закладах вищої освіти. 

Під час проведення моніторингу (вивчення) увагу було приділено 

наступним ключовим питанням: 

 вчасність та повнота завантаження до Єдиної державної електронної бази 

з питань освіти (далі – ЄДЕБО) Правил прийому закладами вищої освіти (далі – 

ЗВО) всіх форм власності; 

 повнота інформації на сайтах ЗВО та їх відокремлених структурних 

підрозділів; 

 реалізація права вступників на сільський коефіцієнт при розрахунку 

конкурсного бала; 

 відповідність діючим державним стандартам заявлених конкурсних 

пропозицій ЗВО; 

 найпоширеніші проблемні питання (за результатами роботи «гарячої 

лінії» та опрацювання звернень від громадян). 

 

1. Вчасність та повнота завантаження до ЄДЕБО Правил прийому ЗВО 

всіх форм власності. 

 

Службою, в межах своїх повноважень проведено аналіз подання Правил 

прийому та встановлення дати першого внесення ЗВО до ЄДЕБО (за 

інформацією з ЄДЕБО станом на 05.06.2019 (враховано ЗВО, які є 

відокремленими підрозділами (далі – ВСП) та мають окремий обліковий запис 

в ЄДЕБО (виключення: заклади післядипломної освіти, тимчасово заблоковані 

в ЄДЕБО); ЗВО, які здійснюють набір та підготовку на ОКР молодшого 

спеціаліста (відповідно до Умов прийому на ОКР молодшого спеціаліста термін 

внесення до ЄДЕБО: 20 грудня 2018 року). 

 

Відповідно до пункту 1 розділу XV Умов прийому Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 р. за 

№ 1456/32908 (далі – Умови прийому) правила прийому до ЗВО в 2019 році 

розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою 



(педагогічною) радою закладу вищої освіти до 05 лютого 2019 року, 

розміщуються на веб-сайті закладу вищої освіти і вносяться до Єдиної бази. 

 Службою визначено: 

   вчасно розмістили Правила прийому в ЄДЕБО 1077 закладів вищої 

освіти; 

   з порушенням термінів Правила прийому розмістили в ЄДЕБО  42 ЗВО; 

  взагалі   не завантажили Правила прийому 186, з них 140 ВСП, у т. ч. 30 

ЗВО приватної форми власності, які не є відокремленими підрозділами). 

  

 

 

к 2 

 

 Серед Наукових установ (інститутів тощо), які здійснюють лише 

підготовку доктора філософії та/або доктора наук (128 установ) правила 

прийому в ЄДЕБО внесли тільки 4 (3%), що фактично порушує Умови 

прийому в частині завантаження Правил прийому до аспірантури/докторантури 

в ЄДЕБО з подальшим відображенням в Реєстрі суб`єктів освітньої діяльності 

(далі – РСОД)  та з метою прямого доступу до інформації потенційних 

вступників. 

 

Крім того, з’ясовано, що після першого внесення Правил прийому 

більшість ЗВО не завантажує в ЄДЕБО Правила прийому із внесенням змін, які 

Форма 
власності 

ЗВО 

Загальна 
кількість 

Розміщено 
вчасно  

(без порушень 
термінів) 

Розміщено  
з 

порушеннями 
термінів 

Не розміщено 
Не розміщено 
«базовими» 

ЗВО 

Кількість  % Кількість % Кількість % Кількість % 

Державна 761 668 87,78 12 1,58 81 10,64 14 17,28 

Комунальна 199 194 97,49 1 0,50 4 2,01 2 50,00 

Приватна 358 215 60,06 42 11,73 101 28,21 30 29,70 



затверджують пізніше. Тому відображення Правил прийому в Реєстрі суб`єктів 

освітньої діяльності (далі – РСОД) не відповідає актуальному стану у 

порівнянні із відображеними Правилами прийому на сайтах ЗВО, що є 

порушенням прав вступників  (РСОД для вступників є першоджерелом 

інформації у разі певних причин відсутності доступу до сайту/веб-сторінки 

ЗВО). 

Така ситуація склалась, на нашу думку, тому, що ЗВО сприймають 

вимогу   пункту 1 розділу XV Умов прийому лише в частині термінів 

затвердження  Правил прийому вченою (педагогічною) радою.   

 

2. Повнота інформації на сайтах ЗВО та їх відокремлених структурних 

підрозділів. 

 

За період проведення моніторингу (вивчення) організації та проведення 

вступної кампанії 2019 року Службою перевірено 125 сайтів ЗВО (у т. ч. 34 

сайти ВСП) різних форм власності по всіх регіонах (5 ЗВО з кожного регіону) 

України  

 

 
У визначені терміни (зокрема в межах строку оприлюднення інформації на 

сайтах ЗВО встановлених Умовами прийому) Службою перевірялась 

своєчасність оприлюднення програм вступних іспитів, співбесід, творчих 

конкурсів, фахових вступних випробувань, додаткових фахових вступних 

випробувань; критерії оцінювання; графіків проведення вступних випробувань 

та/або творчих конкурсів; рейтингових списків вступників; наказів про 

зарахування (списки зарахованих); вартість навчання (специфіку ЗВО 

відповідно до заявлених конкурсних пропозицій (у т. ч. наявність творчих 

конкурсів, творчих заліків тощо).   

 Найнижчі значення серед показників наявності інформації на сайтах 

ЗВО займають: 

 рейтингові списки вступників (56,8 %); 

 накази про зарахування (55,2 %); 



Це свідчить про безвідповідальність Приймальних комісій до прямого 

виконання своїх функцій, як робочого органу ЗВО. 

 

Аналіз наявності інформації на сайтах «базових» ЗВО (91 установа)  

свідчить, що лише  кожний третій ЗВО забезпечив високий рівень 

інформування вступників про умови та результати вступної кампанії - 34 ЗВО 

(37%) забезпечили  своєчасне та необхідне інформування вступників (наявність 

інформації від 81до 100 % від регламентованої). При цьому у  кожному п’ятому 

ЗВО  (17 ЗВО, 19%) обсяг необхідної інформації не перевищує 20 % або вона 

повністю відсутня.  Показово, що   фактично відсутня необхідна  інформація  у 

кожному другому базовому приватному ЗВО, і тільки 3% таких ЗВО 

забезпечили її належний рівень. Лише 48% з 34 перевірених сайтів ВСП ЗВО 

забезпечили високий та середній рівень інформування вступників. 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

  На нашу думку, причина такої ситуації  є сприйняття ЗВО  буквально 

до виконання  вимоги  пункту 3 розділу XVІ Умов прийому (де визначено 

пряму вимогу про зобов’язання закладів освіти щодо створення умов для 

ознайомлення вступників з мінімальним переліком інформації: ліцензія, 

сертифікати, обсяги тощо) заклади, не враховуючи, що в інших розділах Умов 

встановлено додаткові показники та вимоги (наприклад: програми вступних 

випробувань, співбесід включаючи структуру оцінки і порядок  оцінювання 

підготовленості вступників тощо – п.12 розділу VІІ Умов прийому). 

 

Додатково Службою перевірено наявність інформації про 

Приймальну комісію ЗВО в ЄДЕБО. Перевірено в РСОД наявність інформації 

про Приймальну комісію 648 ЗВО (не відокремлених підрозділів). 

Встановлено, що 253 ЗВО (майже 40 %) не відображають актуальну 

інформацію (дані про Голову комісії, Відповідального секретаря, фактичну 

адресу, електронну адресу тощо), тобто така інформація взагалі відсутня. 



 
 

Дані Приймальної комісії (у т. ч. необхідна контактна інформація) та їх 

внесення до конкурсних пропозицій закладом в ЄДЕБО безпосередньо 

відображаються в Електронному кабінеті вступника під час подання заяви та 

подальшому перегляді зміни статусів. Відсутність зазначеної інформації 

унеможливлює в певних випадках пряму комунікацію вступника із ЗВО.  
 

 

Також, виявлено недоліки, які унеможливлюють реалізацію відкритості 

та прозорості перебігу Вступної кампанії у ЗВО: 

 Відсутній доступ до сайту закладу, який вказано в Реєстрі суб`єктів 

освітньої (ЗВО не оновили інформацію про основні дані закладу в ЄДЕБО в 

рамках підготовки до Вступу - 2019); 

 Відсутність доступу до інформації на сайті ЗВО (програми, графіки 

проведення вступних випробувань, творчих конкурсів тощо); 

 Оприлюднені програми вступних випробувань, іспитів тощо, які 

затверджені більше ніж 2-3 роки тому (2015, 2016, 2017); 

 Критерії  оцінювання результатів вступних випробувань всіх категорій у 

кожному другому ЗВО носять неконкретний, розмитий характер, що спричиняє 

нерозуміння вступником підстав для його оцінювання (відповіді: «неповні, але 

вірні», «частково повні і 1/3 невірні», «неповні»; правильно застосовує 

одержані раніше знання, професійно орієнтується у поставленому питанні, 

невпевнено орієнтується  тощо). 

 

3. Відповідність діючим державним стандартам заявлених конкурсних 

пропозицій ЗВО. 

 

У липні 2019 МОН у черговий раз звернула увагу ЗВО щодо обов’язковості 

дотримання вимог діючих державних стандартів вищої освіти при формуванні 

конкурсних пропозицій на скорочений термін навчання та форми навчання.   



Службою ініційовано аналіз конкурсних пропозицій такого характеру, які 

оприлюднені  ЗВО станом на 30.07.2019. 

 

Аналіз вивчення конкурсних пропозицій ЗВО щодо дотримання 

стандартів ВО  за рівнем бакалавра на основі ОКР Молодшого спеціаліста (не 

менше 3 років навчання) засвідчив, що всього за спеціальностями, які мають 

затверджені державні стандарти і обмеження щодо скороченого терміну 

навчання 132 ЗВО подано 1207 конкурсних пропозицій (11 спеціальностей), з 

них 389 (кожна четверта) не враховувала вимоги і обмеження стандартів вищої 

освіти, при цьому станом на 30.07.2019 на ці пропозиції подано 4073 заяви.  

Пропозиції знято лише після втручання МОН.  Таким чином, значна частина 

вступників було штучно обмежено в часі на вибір форми та напряму навчання. 

 

 
 

4. Реалізація права вступників на сільський коефіцієнт при розрахунку 

конкурсного бала  

 

Під час основного етапу вступної кампанії на «гарячу лінію» Служби 

надходили численні звернення та скарги від вступників або їхніх представників 

щодо врахування сільського коефіцієнта (далі – СК) приймальними комісіями 

(найчастіше питання: «Чому в одних заявах враховано СК, а в інших – ні?»). 

 Посилаючись на Умови прийому та супроводжуючі листи МОН 

Службою надавались детальні пояснення, що право на СК мають вступники, які 

зареєстровані в селі та в рік вступу отримали повну загальну середню освіту 

(далі – ПЗСО) в закладі загальної середньої освіти, що розташована на 

території села (така норма не поширюється на селища). 

Службою ініційовано та проведено аналіз поданих заяв на участь у 

конкурсному відборі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО (за 

інформацією з ЄДЕБО станом на 01.08.2019).  

За результатами аналізу встановлено наступне  

 На місця державного замовлення з урахуванням сільського коефіцієнта 

подано 73746 заяв від 16734 осіб; 

 Розбіжність в заявах щодо урахування СК виявлено у 1221 особи, що 

складає 7,3 % від загальної кількості осіб, які подавали заяви з СК. Наприклад,  
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Кіл-ть 
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Заяви 

сер. по 

КП

121 Інженерія програмного 

забезпечення
112 32 37 33,0 674 18,2 106 12 20 18,9 52 2,6 218 44 57 26,1 726 12,7

201 Агрономія 48 16 18 37,5 661 36,7 74 7 12 16,2 94 7,8 122 23 30 24,6 755 25,2

202 Захист і карантин рослин 21 7 8 38,1 139 17,4 18 1 1 5,6 28 28,0 39 8 9 23,1 167 18,6

203 Садівництво та 

виноградарство
15 6 7 46,7 127 18,1 15 0,0 30 6 7 23,3 127 18,1

205 Лісове господарство 51 16 19 37,3 500 26,3 56 8 10 17,9 109 10,9 107 24 29 27,1 609 21,0

207 Водні біоресурси та 

аквакультура
20 7 7 35,0 43 6,1 28 1 1 3,6 12 12,0 48 8 8 16,7 55 6,9

208 Агроінженерія 41 17 21 51,2 1145 54,5 64 7 14 21,9 190 13,6 105 24 35 33,3 1335 38,1

227 Фізична терапія, ерготерапія 62 1 1 1,6 58 58,0 0 62 1 1 1,6 58 58,0

242 Туризм 140 28 33 23,6 124 3,8 163 16 20 12,3 61 3,1 303 44 53 17,5 185 3,5

271 Річковий та морський 

транспорт
26 1 2 7,7 7 3,5 81 1 1 1,2 0 0,0 107 2 3 2,8 7 2,3

273 Залізничний транспорт 25 1 1 4,0 8 8,0 41 1 2 4,9 41 20,5 66 2 3 4,5 49 16,3

Загальний підсумок 561 132 154 27,5 3486 22,6 646 54 81 12,5 587 7,2 1207 186 235 19,5 4073 17,3

Позначки рядків

Денна Заочна Разом 



по три заяви на державне замовлення подали 1843 вступники, при цьому 64 

особам  СК зараховано лише в одній заяві, 67 особам – в двох. З числа  5146 

осіб, які подали по сім заяв на державне замовлення, тільки 4681 зараховано СК 

у всіх семи заявах.   

 

 Виявлено 3766 заяв (що складає 5,1 %), які викликають питання 

правомірності урахування сільського коефіцієнту за діючими вимогами, при 

цьому  такі заяви пройшли рекомендацію на місця державного замовлення під 

час адресного розміщення. 
 

 
 

 

В рамках вивчення питання реалізації вступниками права на застосування 

при обчисленні конкурсного бала сільського коефіцієнта та доцільності відмови 

особам, які проживають у селищі, у праві на сільській коефіцієнт з’ясовано, що 

сільраді або сільській територіальній громаді підпорядковано 796 населених 

пунктів, які мають назву «селище», що складає 77% від усіх селищ України. 

Отже, вступники, які проживають у цих населених пунктах та навчаються у 

школах, розташованих у селах, потенційно  не мають права на сільській 

коефіцієнт.  Враховуючи визначення «селища» як  населеного пункту у 

сільській місцевості; найчастіше селищами іменують невеликі населені пункти, 

що мали історичну назву хутір, куток, рибальські та дачні селища тощо (такі 

селища зазвичай адміністративно належать до сільської ради, розташованої в 

більшому селі),  це обмежує право фактично сільських вступників на 

додатковий коефіцієнт і шанс для вступу.  
 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE


№ 
п/п 

Область Кількість селищ З них, 
підпорядкованих 
сільраді або 
сільській 
територіальній 
громаді 

% 

static.rada.gov.ua станом на 01.08.2019 
1.  Вінницька 125 115 92 
2.  Волинська 0 0  
3.  Дніпропетровська 55 39 71 
4.  Донецька 146 117 80 
5.  Житомирська 20 14 70 
6.  Закарпатська 0 0  
7.  Запорізька 43 24 56 
8.  Івано-Франківська 20 20 100 
9.  Київська 5 4 80 
10.  Кіровоградська 16 13 81 
11.  Луганська  71 37 52 

12.  Львівська 1 1 100 
13.  Миколаївська 71 67 94 
14.  Одеська 23 21 91 
15.  Полтавська 15 13 87 
16.  Рівненська 3 3 100 
17.  Сумська 51 42 82 
18.  Тернопільська 1 1 100 
19.  Харківська 135 97 72 
20.  Херсонська 71 59 83 

21.  Хмельницька 5 3 60 
22.  Черкаська 97 82 85 
23.  Чернівецька 0 0  
24.  Чернігівська 56 24 43 

 ВСЬОГО 1030 796 77% 

 

 

Під час опрацювання питань та скарг, що надходили через звернення від  

громадян, виявлено низку недоліків у змісті Правил прийому на визначено 

найпоширеніші проблемні питання: 

  

 Припинення (відмова) здійснення набору вступників на конкурсні 

пропозиції закладом вищої освіти до початку прийому заяв у зв’язку з 

незначною кількістю заяв; 

 При реалізації права ЗВО на встановлення пріоритетності заяв на 

конкурсні пропозиції для вступу на основі раніше здобутого ступеня вищої 

освіти відсутні порядок та технологія  визначення рекомендації з врахуванням 

пріоритетності, внаслідок чого вказана норма є фактично формальною;   

 У зв’язку з відсутністю категоричної заборони прийняття від вступників 

оригіналів документів до рекомендації їх до зарахування окремі ЗВО  

приймають оригінали документів після допуску до участі в конкурсі, в чому 

вбачається порушення  права вступників на рівний доступ до   вищої освіти; 

 Відсутність порядку проведення закладами вищої освіти вступних 

випробувань для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого 



аналогічного ступеня на спеціальності, де передбачено складання ЄВІ (єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови); 

 При застосовуванні ЗВО норми щодо додаткового бала при розрахунку 

конкурсного бала для здобуття ступеня магістра відсутній прозорий механізм 

його нарахування; 

 Заклад вищої освіти шаблонно цитує Умови прийому, не враховуючи 

нюанси або специфіку проведення вступної кампанії саме цим закладом; 

 Відсутні конкретні терміни (дати) щодо здійснення Приймальними 

комісіями визначених етапів організації Вступної кампанії 2019 (наприклад: 

зарахування «не пізніше», рекомендація «не раніше» тощо), що унеможливлює 

забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до 

закладу вищої освіти; 

 Порядок організації та проведення творчого конкурсу для вступників на 

навчання   було оприлюднено лише 14 червня 2019 року, що не дозволяло ЗВО 

проводити широкомасштабне інформування абітурієнтів щодо процедури 

реєстрації та проведення творчого конкурсу. Через цей чинник ряд абітурієнтів 

невчасно подали документи щодо участі у творчому конкурсі, що призвело до 

втрати права претендувати на місця державного (регіонального) замовлення. 

Для ряду ЗВО це стало причиною невиконання обсягів державного 

(регіонального) замовлення. 

 

 

Директор департаменту контролю 

у сфері вищої, фахової передвищої 

освіти і освіти дорослих      Юрій ТЕЛЯЧИЙ 

 

 

 
 

Наталія Вітранюк 
Марина Кіосова 

  


