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Зміни в умовах та правилах прийому до
закладів освіти

Порядок прийому на навчання до закладів фахової
передвищої освіти в 2022 році 
(Наказ МОН України від 20 квітня 2022 року № 364)

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти
в 2022 році 
(Наказ МОН України від 27 квітня 2022 року № 392)



Процеси, в яких можуть виникати корупційні
ризики

Вступ на навчання за внутрішнім екзаменом

Вступ на основі оцінювання мотиваційних листів

Вступ на основі співбесіди (фахова передвища освіта)

Вступ на навчання за творчим конкурсом



співробітників закладу освіти
абітурієнтів, які бажають спростити вступ до закладу освіти

усталеної практики написання та оцінювання мотиваційних листів
розроблених МОН України рекомендацій щодо написання та
оцінювання мотиваційних листів
обов’язкової вимоги щодо перевірки всіма закладами освіти
мотиваційних листів на плагіат

Дискреція повноважень адміністрації ЗВО у прийнятті правил
прийому закладу 

Велика кількість бажаючих вступити до ЗВО без складання
мультипредметного тесту

Бажання абітурієнтів-чоловіків уникнути призову на воєнну службу

Суб'єктивне оцінювання робіт членами комісії під час вступних
випробовувань/творчих конкурсів/оцінки мотиваційних листів

Недоброчесність 

Відсутність 

Джерела корупційних ризиків:



Роль Антикорупційного уповноваженого під
час вступної кампанії

дотримання принципів прозорості та доброчесності під
час реалізації права на освіту

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

внутрішнього моніторингу діяльності закладу освіти із
оцінювання знань та вмінь абітурієнтів під час
Вступної кампанії 2022 

ЗДІЙСНЕННЯ



подача документів
абітурієнтами
вступні
випробування

РЕАЛІЗАЦІЯ
ВСТУПНОЇ
КАМПАНІЇ

Етапи вступної кампанії 

розробка і затвердження
Правил прийому, інші акти
ЗВО, що регламентують
роботу Приймальної комісії
формування складу
Приймальної та Апеляційної
комісії

ПІДГОТОВЧІ 
ЗАХОДИ

розрахунок конкурсних
балів
формування рейтингових
списків
зарахування студентів
поселення у гуртожитки

ЗАРАХУВАННЯ
АБІТУРІЄНТІВ



Взаємодія:
 зовнішня

Національне агентство з
питань запобігання

корупції (НАЗК) Інші спеціально
уповноважені суб’єкти у
сфері протидії корупції в
Україні

Уповноважений
Міністерства освіти і
науки України (МОН)

Український центр
оцінювання якості

освіти (УЦОЯО)
 

Освітній омбудсменАбітурієнти та їх батьки

Громадські організації
освітнього та
антикорупційного
спрямування



Взаємодія: внутрішня

Керівник закладу освіти 

Голова та відповідальний
секретар Приймальної комісії

Особа, уповноважена на
ведення ЄДЕБО

Голова і секретар Апеляційної комісії

Комісії із проведення різних
форм вступних випробувань

Відділ забезпечення якості освіти 

Представники деканатів

Комісія із поселення у гуртожиток

Відділ технічного забезпечення
(ІТ) закладу освіти

Відділ комунікацій закладу освіти 

Юридичні клініки при закладах
освіти (за їх наявності)

Студентське самоврядування


