
Додаток 6  

до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році 

(пункт 5 розділу IX)  

МАТЕРІАЛИ 
для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного 

та регіонального замовлення в 2021 році 

I. Сфера використання алгоритму 

1. Алгоритм призначений для розподілу місць державного та регіонального 

замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за денною, 

заочною, вечірньою, дистанційною формами здобуття освіти на основі повної загальної 

середньої освіти, а також для прийому вступників на здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" за денною та заочною формами 

здобуття освіти (далі - Контингент) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 

жовтня 2020 року №1274 (далі - Умови прийому). 

2. Алгоритм не застосовується для прийому вступників до вищих військових 

навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти для забезпечення потреб оборони України, 

державної безпеки і захисту державного кордону, інших військових формувань та 

правоохоронних органів, який здійснюють такі державні замовники чи за їх участю: 

Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ 

України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна 

прикордонна служба України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Державна спеціальна служба транспорту України, Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, Міністерство юстиції України (для Державної кримінально-

виконавчої служби України), Державна фіскальна служба України. 

3. Алгоритм не застосовується для прийому на навчання відповідно до Порядку 

прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 

Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року №271, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі - наказ № 271).». 

4. Алгоритм не застосовується для прийому осіб за співбесідою, який здійснюється 

відповідно до Умов прийому. 

5. Алгоритм не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, крім осіб, які 

постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту, які беруть участь у конкурсі на місця 

державного замовлення відповідно до пункту 9 розділу XIV Умов прийому. 

 

 

 

 

 

 






















