
Керівникам закладів фахової 
передвищої, вищої освіти

ДП «Інфоресурс»

Про надання рекомендацій за квотою-2

Шановні колеги!

До Міністерства освіти і науки України надходять звернення від 
вступників, які проживали на тимчасово окупованій російською федерацією 
території України та переселилися з неї на територію України, яка була віднесена 
до особливо небезпечної, щодо можливості користування спеціальними умовами 
участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.

Міністерство освіти і науки України надає відповіді на типові питання 
щодо особливостей прийому документів у зазначеної категорії вступників.

1. Звертається вступниця, яка зареєстрована на тимчасово окупованій 
території Донецької області (окупована до 24 лютого 2022 року), з 2018 – є 
внутрішньо переміщеною особою на підконтрольній України території, яка з 
2022 року входить до переліку особливо небезпечних територій, а у 2022 році 
вступниця вдруге перемістилася на територію, яка не входить до переліку 
особливо небезпечних територій.

Яку пільгову категорію реєструвати, окрім 117 (особи, які є внутрішньо 
переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб»), 107 (громадяни України, місцем 
проживання яких є територія проведення антитерористичної операції / операції 
об'єднаних сил (на період її проведення), територія здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх 
здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися 
з неї після 01 січня 2022 року) або 109 (особи, місце проживання яких 
зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території)?
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Відповідь: 
Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 
окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 
території населених пунктів на лінії зіткнення, затверджений наказом 
Міністерства освіти і науки України 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 р. за № 505/36127, поширюється 
на осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих 
районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 
зіткнення, на осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованої 
території окремих районів Донецької та Луганської областей після 01 січня у рік 
вступу.

Оскільки вступниця переселилась з тимчасово окупованої території в 2018 
році (до 1 січня 2022 року), то вона не може кваліфікуватись за пільговою 
категорією 107 (мешканці тимчасово окупованій території окремих районів 
Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 
зіткнення, особи, які переселилися з тимчасово окупованої території окремих 
районів Донецької та Луганської областей після 01 січня у рік вступу).

Безумовно, ця вступниця може бути кваліфікована за пільговою 
категорією 117 (внутрішньо переміщені особи).

Вступниця може бути кваліфікована за пільговою категорією 109 
(мешканці особливо небезпечної території), якщо вона не зареєстрована на 
іншій, крім тимчасово окупованої та особливо небезпечній територій, та нею 
буде надано документальне підтвердження проживання на особливо небезпечній 
території (у розумінні Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 
в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 
квітня 2022 року № 392, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 
травня 2022 р. за № 487/37823 (далі – Порядок)). Підтверджувальними 
документами можуть бути:

документ, що підтверджує факт проживання вступника на тимчасово 
окупованій території. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, 
відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях 
України, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі 
відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини 
сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», копіях документів, до яких вносяться відомості про місце 
проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з 
батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях

та
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документ про повну загальну середню освіту, виданий закладом освіти, 
місцерозташування якого зареєстровано на особливо небезпечній території

та
довідка внутрішньо переміщеної особи, яка підтверджує переміщення 

вступника з особливо небезпечної території.

2. Для зарахування вступників (на основі ПЗСО, МС, МБ, ФМБ) за квотою-
2 в основному етапі подання заяв з результатами індивідуальної усної співбесіди 
- до 08.08.2022, а з результатами НМТ/ЗНО - до 16.08.2022?

Відповідь: 
Відповідно до абзаців п’ятого-восьмого пункту 1, абзацу другого пункту 2 

розділу V Порядку прийом заяв та документів для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти, які претендують на квоту-2, та вступають на основі 
індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів закінчується о 18:00 08 
серпня. Індивідуальні усні співбесіди проводяться з 09 по 16 серпня включно. У 
період з 09 по 16 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів 
для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, а також можуть проводитись творчі конкурси для вступників на місця 
державного (регіонального) замовлення, які в силу перебування на тимчасово 
окупованій або особливо небезпечній території не могли проходити творчі 
конкурси раніше.

Граничний строк прийому заяв та документів для вступників, які 
претендують на квоту-2, та вступають на основі національного 
мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання Порядком 
не встановлений, тому визначається приймальною комісією закладу вищої освіти 
з урахуванням того, що оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними 
права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за 
державним або регіональним замовленням), здійснюється не пізніше 12:00 17 
серпня.

Після цих дат вступники, які претендують на квоту-2, можуть подавати 
документи в порядку завершального етапу вступної кампанії. Строки прийому 
документів на завершальному етапі вступної кампанії визначаються закладами 
вищої освіти, але не пізніше 12:00 29 вересня. Реалізація завершального етапу 
здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального 
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб.

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра, які претендують на квоту-2, 
зарахування на місця державного (регіонального) замовлення має бути 
завершене разом із виключенням з конкурсу інших заяв цих вступників на 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re37824?ed=2022_05_02&an=34
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бюджетні місця не пізніше 22 серпня з урахуванням завершення прийому заяв та 
документів учасників загального конкурсу 23 серпня. У цих межах строки 
окремих етапів вступної кампанії для осіб, які претендують на квоту-2, 
визначають приймальні комісії закладів вищої освіти.

Рекомендації до зарахування за квотою-2 надаються закладами освіти 
самостійно, при цьому вступники, які отримали рекомендації, мають виконати 
вимоги до зарахування на місця державного замовлення, включаючи подання 
письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. 

Звертаємо увагу, що вступники, які отримали рекомендації до 
зарахування за квотою-2, можуть підтвердити одну рекомендацію з 
найвищою визначеною вступником пріоритетністю, за якою така 
рекомендація була надана та мають виконати вимоги до зарахування на 
місця державного замовлення. Вступники, які отримали хоча б одну 
рекомендацію до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення 
за квотою-2 і не виконали вимоги до зарахування за найвищою визначеною ними 
пріоритетністю у встановлений термін, втрачають право на участь у конкурсі на 
місця державного або регіонального замовлення, включаючи заяви за іншими 
пріоритетностями та можливість переведення на місця державного 
(регіонального) замовлення в межах вступної кампанії 2022 року. Тобто, 
технічно цим вступникам може бути надано більше однієї рекомендації на місця 
державного або регіонального замовлення, але скористатись вони мають право 
лише рекомендацію з найвищою визначеною ними пріоритетністю. Враховуючи 
вищевикладене, рекомендуємо закладам вищої освіти, до яких від одного 
вступника подано декілька заяв за квотою-2, надавати лише одну рекомендацію 
за заявою з найвищою пріоритетністю.

3. Яким чином особи, які претендують на квоту-2, будуть брати участь у 
конкурсному відборі, якщо не отримають рекомендацію до зарахування на місця 
державного (регіонального) замовлення в межах квоти-2?

Відповідь:
Відповідно до пункту 6 розділу VIII Порядку «особи, які користуються 

спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за 
державним (регіональним) замовленням на основі повної загальної середньої 
освіти відповідно до пунктів 2 - 5 цього розділу і не були зараховані на місця 
державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на 
загальних засадах відповідно до конкурсного бала». Аналогічний підхід 
застосовується для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.

У конкурсі на загальних умовах рейтинговий список вступників 
(відповідно до пункту 2 розділу ІХ Порядку) впорядковується:

за конкурсним балом - від більшого до меншого;

https://ips.ligazakon.net/document/view/re38063?ed=2022_07_02&an=151
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за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
за оцінкою з предмету, який враховується з найбільшим ваговим 

коефіцієнтом, у разі двох предметів з однаковими найбільшими ваговими 
коефіцієнтами - з предмету з меншим номером (для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти, які вступають на основі національного 
мультипредметного теста або зовнішнього незалежного оцінювання) - від 
більшого до меншого;

за оцінкою з математики або творчого конкурсу (для вступників на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра) - від більшого до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні 
рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким 
заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами 
розгляду мотиваційних листів - перше, друге, третє та ін. за умови однакових 
показників рейтингування вищого порядку).

Тобто при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників 
використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця 
державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях - 
більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі - результати 
розгляду мотиваційних листів.

З повагою
Перший заступник Міністра Андрій ВІТРЕНКО

Віталій Носок
nvi@mon.gov.ua
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