
Керівникам закладів вищої 
(фахової передвищої освіти), що 
знаходяться у сфері управління 
Міністерства освіти 
і науки України і фінансуються за 
кошти державного бюджету та 
приватних закладів вищої освіти  

 
Про формування пропозицій 
щодо обсягів державного  
замовлення у 2022 році 

Шановні колеги!

На виконання пункту 7 розділу XV Порядку прийому на здобуття вищої 
освіти в 2022 році (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 27.04.2022 № 392 (зі мінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02.05.2022 №400), зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 03.05.2022 за № 487/37823, закладам вищої 
освіти, що претендують на отримання місць державного замовлення на 
підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра 
медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі 
повної загальної середньої освіти подати до 31 травня 2022 року, інформацію 
щодо участі закладу вищої (фахової передвищої) освіти у вступній кампанії 
2022 року на основі відкритих чи фіксованих конкурсних пропозицій.

У разі прийняття закладом освіти рішення щодо переходу на фіксовані 
конкурсні пропозиції, наголошуємо, що такий перехід для здобуття ступеня 
молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або 
ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти 
здійснюється загалом за всіма спеціальностями закладу вищої освіти.

У випадку переходу закладу вищої (фахової передвищої) освіти на 
фіксовані конкурсні пропозиції, раніше затверджені максимальні обсяги та 
кваліфікаційний мінімум такого закладу будуть анульовані, а обсяг державного 
замовлення визначатиметься в розмірі не більше 50% від фактичного обсягу 
державного замовлення, яке було надано станом на 1 серпня 2021 року в 
результаті адресного розміщення бюджетних місць (крім випадків, 
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передбачених пунктом 5 розділу IV Порядку) та буде доводитися закладам за  
рішенням конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на 
підготовку здобувачів вищої (фахової передвищої) освіти, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 
кадрів у 2022 році з урахуванням положень Порядку.

Рішення щодо конкурсних пропозицій, оформлене листом на офіційному 
бланку закладу вищої (фахової передвищої) освіти за підписом керівника 
закладу із обов’язковим зазначенням коду закладу в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти (скан-копію листа) надіслати до 31 травня 
2022 року на електронну адресу ihor.zhytnetskyi@mon.gov.ua.

З повагою
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