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Керівникам закладів вищо.і. освіти

У відповідності до вимог частини друго.і. стапі 44 Закону Укра"іни «Про
виіцу освіту» Міністерство освіти і науки України наказом від 11 жовтня 2018

року № 1096 затвердило Умови прийому на навчаmія до закладів вищої освіти
Укра.і.ни в 2019 році (далі - Умови крийому) та окрилюднило .і.х на своєму
офіційному веб-сайті.
У зв'язку з тим, що з незалежних від Міністерства освіти і науки причин
державна реєстрація цього нормативно-щ>авового жіу станом на 17 крудня 2018
року триває, створення відкритих та фіксованих (закритих) конкурсних
пропозицій в єдиній державній електронній базі з питань освіти та затвердження
Правил крийому до зашадів вищої освіти в 2019 році у раніше визначені строки
не може бути завершене. Інформація про нові граничні строки виконання цих
етапів вступно.і. кампані.і., а також про проведення регіональних нарад для
представників криймальних комісій вже після НОворічно-Різдвяних свят буде
повідомлена додатково після завершення державної реєскрації Умов прийому.
Проірамне забезпечення єдино.і. державно.і. електронно.і. бази з питань освіти не
передбачає внесення крнкурсних кропозицій для здобутія освітньокваліфікаційного рівня молодого спеціаліста в окремі терміни, тому буде

проведено одночасно з внесенням конкурсних щ>опозицій для інішх освітніх
РіВНіВ ВИЩО.1. ОСВіТИ.

Принаhдно повідомляємо, що перелік конкурсних кредметів, творчих

заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня

бакалавра (магіскра медчного, фармацевтичного та ветеринарного
спрямування) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиці.і. на основі
повно.і. загальної середньо.і. сювіти визначений в додатку 4 до Умов крийощу, а
правила його форкрrвання для небюдж`етних конкурсних цропозицій закладами
вищої освіти визначений в пушгі кре'гьоку розділу VП Умов прийому. Це
дозволяє закладам вищої освіти до кінця 2018 року надати через свої веб-сайти

майбутнім вступникам необхідну інформацію дJія підготовки до вступу,
включаючи вибір предметів для участі в пробному зовнішшоку незалежному
оцінюванні.
Заступник Мініскра мінІ

А.В. Рибалко
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