
На нараді вже традиційно були присутні представник Офісу Президента 
України Світлана Кретович, генеральний директор Директорату фахової 
передвищої, вищої освіти Олег Шаров, керівництво ДСЯО, а також взяли 
участь в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій 
Бойко, проректор з навчальної роботи КПІ Анатолій Мельниченко та інші. 

Значна частина уваги була присвячена питанням вступної кампанії. 
Зокрема:  

 Зміни Умов прийому і терміни вступної кампанії будуть 
оприлюднені в Порядку прийому до 1 травня 2022 року. 

 Вагові коефіцієнти складових НМТ будуть в Порядку прийому. За 
мутипредметний тест буде виставлятися три оцінки окремо за 
кожний предмет з коефіцієнтами від 0,1 до 0,7 і від 0,2 до 0,5. 

 Наголошено, що критерії оцінювання мотиваційного листа, який 
передбачено подавати під час вступної кампанії 2022 року, 
розроблятиме самостійно кожен заклад вищої освіти, втім МОН 
планує надати окремі рекомендації. Мотиваційний лист буде 
завантажуватися в ЄДЕБО. 

 Обов’язковим є мотиваційний лист при вступі в магістратуру. 
 Пільговим категоріям вступників, для яких не передбачалося 

складання ЗНО, цьогоріч нададуть деякі пільги, зокрема 
планується, що значна частина з них проходитиме індивідуальну 
усну співбесіду. 

 Цього року середній бал не буде перераховуватися в ЗВО. 
 Зважаючи на численні звернення щодо термінів реєстрації на 

проходження національного мультипредметного тесту (НМТ), 
УЦОЯО подовжив цю реєстрацію до 19 квітня. Передбачено 
кілька сесій проведення НМТ та ЄФІ: основна, додаткова й 
спеціально організована. Сам процес реєстрації максимально 
спрощено. У травні буде додаткова процедура щодо уточнення 
місця перебування особи, щоб урахувати бажання щодо місця 
проходження тесту. 

 Результати ЗНО минулих років передбачено враховувати водночас 
з результатами мультипредметного тесту за окремо прописаною в 
нормативних документах процедурою. 

 До кінця квітня будуть оприлюднені демонстраційні тести з НМТ.  
 Кількість заяв, які подає вступник до ЗВО, не передбачено 

змінювати. Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця 
державного та регіонального замовлення у фіксованих та 
відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на 
небюджетні конкурсні пропозиції. 

 Творчі конкурси під час вступу на спеціальності, де це 
передбачено, зможуть проводити дистанційно і одним етапом 
(туром), за умови, що ЗВО бере на себе відповідальність за 
об’єктивність проведення. 



 Творчі конкурси,  Національний мультипредметний тест, 
магістерський комплексний тест і магістерський тест навчальної 
компетентності будуть проводитися до початку терміну прийому 
заяв. 

 Зберігається система розподілу бюджетних місць на основі 
широкого конкурсу, втім вона буде дещо скорегована. Фіксовані 
обсяги державного замовлення будуть збережені. 

 Для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, які не входять 
до кон’юнктурних, вступ відбуватиметься за результатами 
фахового іспиту в закладі освіти і заклад освіти може у фахову 
складову вводити питання (тести) з іноземної мови (вирішує ЗВО). 

 Повідомлено, що через можливий брак фахівців, яких 
потребуватиме Україна для післявоєнного відновлення, нині 
вивчаються питання можливого скорочення терміну підготовки 
фахівців (наприклад, скорочення в окремих випадках терміну 
підготовки бакалавра з чотирьох до трьох років). 

 


