ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вищу освіту
Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади
функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці
державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах
автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з
метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для
високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості,
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих
фахівцях.

Розділ VIII
ДОСТУП ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРИЙОМ, ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ
НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Стаття 44. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів
1. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на
конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки. Умови конкурсу повинні забезпечувати дотримання прав особи у сфері
освіти.
2. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів
оприлюднюються на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади у
сфері освіти і науки не пізніше 15 жовтня року, що передує року вступу до вищого
навчального закладу.
3. Поза конкурсом до державних і комунальних вищих навчальних закладів
особи зараховуються у випадках, передбачених законом. Не допускається вступ поза
конкурсом для здобуття ступеня магістра чи доктора філософії.
4. Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра чи
бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)
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здійснюється на основі повної загальної середньої освіти за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих
та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну
загальну середню освіту.
5. Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів
вчена рада вищого навчального закладу затверджує Правила прийому до вищого
навчального закладу, якими встановлюються:
1) перелік і кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вага
кожного з яких має становити не менш як 20 відсотків конкурсного бала;
2) вага середнього бала документа про повну середню освіту, що має
становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала;
3) вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його
проведення), що має становити не більш як 50 відсотків конкурсного бала;
4) вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсузахисту
науководослідницьких робіт учнів  членів Малої академії наук України) та/або за
успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до
цього вищого навчального закладу на природничоматематичні та інженерно
технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала.
6. Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат,
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс
творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), помножена на вагові
коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до вищого навчального
закладу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.
7. В установленому порядку та у визначений строк Правила прийому до
вищого навчального закладу подаються вищим навчальним закладом, що претендує
на отримання державного замовлення на підготовку фахівців ступеня молодшого
бакалавра або ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямувань), до спеціально уповноваженої установи, що проводить
зовнішнє незалежне оцінювання.
Особа, яка бажає здобувати вищу освіту ступеня молодшого бакалавра чи
бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) за
державним замовленням, подає спеціально уповноваженій установі, що проводить
зовнішнє незалежне оцінювання, заяву встановленого зразка із зазначенням
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спеціальностей, за якими вступник бажає здобувати вищу освіту, та переліком
виставлених у пріоритетному для себе порядку вищих навчальних закладів, що
здійснюють підготовку фахівців за кожною з обраних нею спеціальностей.
За результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання
формується рейтинговий список вступників за кожною спеціальністю з
повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту
за кошти державного бюджету.
Особи, які здобули право навчатися за кошти державного бюджету,
розподіляються в порядку черговості (згідно з рейтинговим списком вступників)
серед вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за
відповідною спеціальністю, згідно з виставленими вступниками пріоритетами та
правилами прийому до вищих навчальних закладів.
Особи, які здобули право навчатися за кошти державного бюджету за
декількома спеціальностями, в установлений Умовами прийому строк обирають одну
спеціальність, за якою будуть здобувати вищу освіту. Після цього уточнюються за
кожною спеціальністю рейтингові списки вступників, які отримують право
здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету.
У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю
рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5
відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників,
визначених законом. Порядок отримання права здобуття вищої освіти за кошти
державного бюджету зазначеними категоріями осіб встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Вступ до вищих навчальних закладів для здобуття вищої освіти ступеня
молодшого бакалавра чи бакалавра за спеціальностями, прийом на навчання за
якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей,
здійснюється на конкурсних засадах у порядку, затвердженому центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з центральними
органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні вищі
навчальні заклади.
8. У Правилах прийому до вищого навчального закладу обов’язково вказується
перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється
прийом на кожний рівень вищої освіти.
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9. Прийом на основі ступеня молодшого бакалавра під час вступу на
споріднену або іншу спеціальність для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за
результатами вступних випробувань.
10. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня
магістра здійснюється за результатами вступних випробувань. Особа може вступити
до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження
додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про
вищу освіту бакалавра.
11. Прийом на основі ступеня магістра для здобуття ступеня доктора
філософії здійснюється за результатами вступних випробувань.
12. Прийом до докторантури або надання творчої відпустки для підготовки
дисертації на здобуття ступеня доктора наук здійснюється з урахуванням наукових,
науковотехнічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до вимог, що
визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
13. Право на зарахування поза конкурсом мають:
1) члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах,
перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки;
2) чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор  за
спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.
14. Прийом до вищих навчальних закладів здійснюється на засадах
об’єктивності та відкритості.
Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення
вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про
акредитацію, правилами прийому, відомостями про обсяг прийому за кожною
спеціальністю та освітнім рівнем, кількістю місць, виділених для вступу на пільгових
умовах.
Відповідальність за забезпечення об’єктивності та відкритості прийому до
вищих навчальних закладів несуть їх керівники.
15. Обсяг та порядок оприлюднення інформації про хід і результати прийому
до вищих навчальних закладів визначаються Умовами прийому до вищих
навчальних закладів.
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16. Особливості прийому на навчання до вищих духовних навчальних закладів
регулюються їхніми статутами (положеннями), зареєстрованими у встановленому
законодавством порядку.
Стаття 45. Зовнішнє незалежне оцінювання
1. Зовнішнє незалежне оцінювання  це оцінювання результатів навчання,
здобутих на певному освітньому рівні, яке здійснюється спеціально уповноваженою
державою установою.
Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти, використовується для прийому до вищих
навчальних закладів на конкурсній основі.
Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу
якості освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Держава забезпечує вступникам з особливими освітніми потребами рівний
доступ до зовнішнього незалежного оцінювання за місцем проживання (перебування)
таких осіб.
Будівлі, споруди та приміщення, в яких проводиться зовнішнє незалежне
оцінювання, повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними
будівельними нормами та стандартами.
2. Перелік програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають
здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджується
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та не пізніше ніж за
1,5 року до проведення зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднюється на
його офіційному вебсайті.
Об’єктивність зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується
дотриманням єдиних вимог до процедур його проведення, підбором завдань
відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання.
3. Завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (банк
завдань) розробляються педагогічними, науковими, науковопедагогічними
працівниками.
Програми зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття
повної загальної середньої освіти не можуть виходити за межі навчальних програм
загальної середньої освіти, затверджених відповідно до законодавства. Програми
зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються спеціально уповноваженим
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центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки одночасно із
затвердженням переліку навчальних предметів та строків проведення зовнішнього
незалежного оцінювання за погодженням з громадськими об’єднаннями керівників
вищих навчальних закладів.
Порядок формування та використання банку завдань зовнішнього
незалежного оцінювання визначається спеціально уповноваженою державною
установою, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання.
4. Відкритість зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується шляхом
повного і своєчасного інформування осіб, які бажають здобути вищу освіту, про
програми, строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а
також здійснення державного контролю та громадського спостереження за
проведенням зовнішнього незалежного оцінювання.
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього
незалежного оцінювання затверджується центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки.
5. За результатами проведення зовнішнього незалежного оцінювання з
навчального предмета (предметів) особі видається сертифікат зовнішнього
незалежного оцінювання, форма якого затверджується центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки.
6. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться спеціально уповноваженою
державою установою, положення про яку затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Спеціально уповноважена державна установа, що проводить зовнішнє
незалежне оцінювання, у частині науководослідницької, фінансовогосподарської,
міжнародної діяльності керується нормами законодавства, передбаченими для
вищих навчальних закладів.
Педагогічним, науковопедагогічним та науковим працівникам, які переходять
на роботу у спеціально уповноважену державою установу, яка проводить зовнішнє
незалежне оцінювання, час роботи в цій установі зараховується до відповідного
педагогічного, науковопедагогічного або наукового стажу.
До проведення зовнішнього незалежного оцінювання можуть залучатися
педагогічні, наукові, науковопедагогічні працівники та інші фахівці у порядку, що
затверджується Кабінетом Міністрів України.
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Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання можуть
використовуватися приміщення навчальних закладів державної та комунальної
форми власності на безоплатній основі у порядку, визначеному центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
7. Фінансування заходів з проведення зовнішнього незалежного оцінювання
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в установленому
законодавством порядку.
8. Зміст завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання
у поточному році з кожного навчального предмета належить до інформації з
обмеженим доступом з моменту створення набору завдань сертифікаційної роботи
зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета до моменту
санкціонованого відкриття пакетів із завданнями сертифікаційних робіт з
навчального предмета.
9. Не є інформацією з обмеженим доступом:
1) статистична інформація про результати зовнішнього незалежного
оцінювання;
2) відомості, що містяться у сертифікаційних роботах осіб, які пройшли
зовнішнє незалежне оцінювання, крім тих, що ідентифікують особу, яка виконала
конкретну сертифікаційну роботу, з моменту завершення оцінювання робіт.
10. Особа, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання, має право
ознайомитися із своєю сертифікаційною роботою після її перевірки та отримати
засвідчену копію цієї роботи. Порядок видачі засвідчених копій виконаних
сертифікаційних робіт встановлює державна установа, уповноважена проводити
зовнішнє незалежне оцінювання.
11. Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання
укладаються державною мовою. За бажанням особи завдання надаються у перекладі
регіональною мовою або мовою меншин, якщо цією мовою здійснюється навчання у
системі середньої освіти (крім завдань з української мови і літератури та іноземних
мов).
12. Вступні випробування, якщо такі передбачені цим Законом, проводяться
державною мовою або, за бажанням вступника, іншою мовою, якою здійснюється
навчання в цьому вищому навчальному закладі.
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