
Керівникам закладів вищої освіти, 
які перебувають у сфері управління 
Міністерства освіти і науки України

Про обсяги державного замовлення 
у 2022 році за освітнім ступенем 
магістра на основі здобутого ступеня 
вищої освіти бакалавра

Шановні колеги!

На виконання абзацу третього пункту 10 розділу VIII Порядку прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році просимо надати до 11 жовтня 
2022 року пропозиції щодо збільшення загального обсягу державного 
замовлення на обсяг, що перевищує 30% наданого загального обсягу бюджетних 
місць за певною спеціальністю (спеціалізацією) від кількісті вступників, яких 
рекомендовано до зарахування та які підтверджують навчання відповідно до 
абзацу третього пункту 10 розділу VIII Порядку прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти в 2022 році (додаток 1).

Для формування запиту на збільшення обсягу держаного замовлення: 
- у разі, якщо кількість вступників менша ніж доведений обсяг 

державного замовлення, заклад здійснює зарахування усіх таких 
вступників, і звертається до державного замовника з пропозицією про 
збільшення загального обсягу державного замовлення. При цьому 
необхідний додатковий обсяг розраховується наступним чином. При 
доведеному обсязі державного замовлення на спеціальність 50 осіб 
зараховано 35 вступників категорії 109. В такому випадку додатковий 
обсяг становить 35-50×0,3=20 осіб. Звертаємо увагу, що заклад в 
залежності від конкурсної ситуації може запросити меншу кількість 
додаткових міць;

-  у разі, якщо кількість вступників більша ніж доведений обсяг 
державного замовлення, але не перевищує ліцензований обсяг, заклад 
здійснює зарахування усіх таких вступників, і звертається до 
державного замовника з пропозицією про збільшення загального обсягу 
державного замовлення. При цьому необхідний обсяг розраховується 
наступним чином. При доведеному обсязі державного замовлення на 
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спеціальність 50 осіб зараховано 65 вступників категорії 109. В такому 
випадку додатковий обсяг становить 65-50×0,3=50 осіб. Звертаємо 
увагу, що заклад в залежності від конкурсної ситуації може запросити 
меншу кількість додаткових міць;

- у разі, якщо кількість вступників більша ніж ліцензований обсяг, заклад 
здійснює зарахування вступників за черговістю подання заяв в межах 
ліцензованого обсягу, та здійснює розрахунок додаткового обсягу 
державного замовлення за формулою, наведеною у попередньому 
пункті. Заяви вступників, яким відмовлено у зарахуванні у зв’язку з 
недостатнім ліцензованим обсягом, можуть бути перенесені за їх 
вибором за відповідною спеціальністю та формою фінансування до 
будь-якого тимчасово переміщеного закладу вищої освіти або закладу 
вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, 
Харківської та Чернігівської областей.

    Крім того, просимо надати інформацію про невикористані місця 
державного замовлення за освітнім ступенем магістра на основі здобутого 
ступеня вищої освіти бакалавра, що нерозміщені у відповідному закладі вищої 
освіти і  мають бути повернуті МОН (додаток 2).

Остаточне рішення щодо обсягу місць державного замовлення буде 
прийнято на засіданні Конкурсної комісії МОН з відбору виконавців державного 
замовлення на підготовку здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, 
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів в межах повернутих (вакантних) місць.

Просимо звернути увагу, що: 
інформація про вступ для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти бакалавра повинна бути сформована станом на 18:00 
10 жовтня 2022 року:

запити на виділення додаткових місць, отримані Міністерством у період з 
11.08.2022 до 11.10.2022, що не відповідають встановленим цим листом 
додаткам, на розгляд Конкурсної комісії прийматись не будуть;

розгляд запитів на виділення додаткових місць державного замовлення для 
інших пільгових категорій здійснюється лише для осіб, інформація про яких 
наявна в реєстрі осіб зі спеціальними умовами на вступ та надісланих через 
відповідний модуль в ЄДЕБО;

підготовлені матеріали, сформовані в табличному редакторі MS Excel 
згідно з додатками 1 та 2 (додаються) в електронному вигляді повинні бути 
підписані кваліфікованим електронним підписом керівника закладу освіти та 
надіслані до директорату фахової передвищої, вищої освіти на електронну 
адресу ihor.zhytnetskyi@mon.gov.ua. не пізніше 12:00 11 жовтня 2022 року. 

Звертаємо увагу на заповнення додатків - кожній позиції у таблиці 
відповідає окремий рядок, не допускається об’єднання декількох рядків 
або комірок в одну. 
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Запит надісланий на електронну пошту повинен містити: 
супровідний лист, додатки 1 та 2 в MS Excel та додатки 1 та 2 в MS Excel 
підписаний КЕП керівника закладу освіти.

Крім того наголошуємо, що після підписання паперової версії наказу 
про зарахування керівником закладу освіти на накази про зарахування в ЄДЕБО 
необхідно не пізніше ніж через 5 днів накласти кваліфіковані електронні підписи 
(відповідальна особа, керівник, печатка ЗО) та сформувати картки здобувачів. 
Керівники закладів вищої освіти несуть персональну відповідальність за 
невиконання зазначеної вимоги.

Консультаційну допомогу щодо заповнення таблиць можна отримати за 
телефонами 481-32-64, 481-32-67, 481-32-73.

Додаток: 2 арк. 

З повагою
Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції                     Олексій ШКУРАТОВ

Ігор Житнецький
Яна Матієнко
481-32-64


