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ПОРЯДОК І УМОВИ 

проведення конкурсу з відбору претендентів для реалізації права осіб  

на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і  

педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням 

 

І. Загальні положення 

 

 1. Ці Порядок і умови визначають механізм проведення конкурсу з 

відбору претендентів для реалізації права на першочергове зарахування до 

закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) 

замовленням та укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у 

сільській місцевості або селищі міського типу області (далі – Конкурс) 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року  

№ 417 “Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до 



закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) 

замовленням” (далі – Постанова). 

 

 2. Організаторами Конкурсу є структурні підрозділи Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, до повноважень яких належать питання 

охорони здоров’я та освіти:  

 

 1) за спеціальностями галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”: 011 “Освітні, 

педагогічні науки”, 012 “Дошкільна освіта”, 013 “Початкова освіта”,                       

014 “Середня освіта (за предметними спеціальностями)”, 015 “Професійна 

освіта (за спеціалізаціями)”, 016 “Спеціальна освіта”, 017 “Фізична культура і 

спорт” організатором Конкурсу є департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації; 

 

2) за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’я”:                               

221 “Стоматологія”, 222 “Медицина”, 223 “Медсестринство”, 224 “Технології 

медичної діагностики та лікування”, 225 “Медична психологія”,                                 

226 “Фармація, промислова фармація”, 227 “Фізична терапія, ерготерапія”,      

228 “Педіатрія”, 229 “Громадське здоров’я” організатором Конкурсу є 

департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації. 

 

 3. Замовниками фахівців для державних або комунальних закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної або професійної (професійно-

технічної) освіти за спеціальностями галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”, що 

розташовані у сільській місцевості або селищі міського типу, а також для 

державних або комунальних закладів охорони здоров’я за спеціальностями 

галузі знань 22 “Охорона здоров’я” є виконавчі органи сільських, селищних, 

міських рад. 

 



 4. Участь у Конкурсі може приймати будь-яка особа, що є громадянином 

України, яка виявила бажання брати участь у конкурсному відборі для 

реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і 

педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням та укладення 

угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або 

селищі міського типу після закінчення навчання, яка раніше не здобувала у 

закладах вищої освіти відповідний освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) за державним (регіональним) замовленням та подала організаторам 

Конкурсу відповідні документи, визначені цим Порядком і умовами. 

 

5. Конкурс проводиться в терміни передбачені Постановою. 

 

6. Конкурс проводиться відкрито, прозоро, із дотриманням умов 

запобігання виникненню конфлікту інтересів під час його проведення, 

захисту персональних даних до моменту його завершення. 

 

 7. Захист та обробка персональних даних здійснюється відповідно до 

Закону України “Про захист персональних даних”. 

 

ІІ. Організація Конкурсу 

 

1. Оголошення Конкурсу, терміни подачі документів претендентами на 

участь у Конкурсі, а також терміни проведення Конкурсу, затверджуються 

наказами департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації, департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації відповідно до напрямів їх діяльності. 

 

 2. Для проведення Конкурсу у департаменті освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департаменті охорони 

здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до 



напрямів їх діяльності, щорічно створюється конкурсна комісія, склад якої 

затверджується наказом відповідного структурного підрозділу 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

Конкурсна комісія формується у складі не менше 5 осіб.  

 Головою конкурсної комісії є керівник або заступник керівника 

відповідного структурного підрозділу Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації. 

З числа членів конкурсної комісії обирається секретар. 

 

 3. Засідання конкурсної комісії проводить голова конкурсної комісії. 

Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови присутності на 

засіданні не менше двох третин від її загального складу.  

Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні її членів.  

 

4. Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом, який 

підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. 

 

ІІІ. Етапи проведення Конкурсу та визначення переможців 

 

1. Організація та проведення Конкурсу здійснюється у чотири етапи. 

 

 2. На першому етапі Конкурсу, виконавчі органи сільських, селищних, 

міських рад, подають організаторам Конкурсу, відповідно до напрямів їх 

діяльності, інформацію прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою за 

спеціальностями галузей знань 01 “Освіта/Педагогіка”/22 “Охорона здоров’я” 

за формою, що додається. 

До подання сільських, селищних, міських рад щодо прогнозованої 

потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і 

педагогічних спеціальностей додається витяг з рішення виконавчих органів 



сільських, селищних, міських рад щодо взяття на себе зобов’язань стосовно 

забезпечення фахівця з вищою освітою на строк не менше ніж три роки 

безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах 

установлених норм. 

 

 3. Після здійснення аналізу та узагальнення отриманої від сільських, 

селищних, міських рад інформації, організаторами Конкурсу, відповідно до 

напрямів їх діяльності, приймаються рішення про оголошення та проведення 

Конкурсу. 

 

4. На другому етапі організатори Конкурсу, відповідно до напрямів 

діяльності, на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації або власному офіційному веб-сайті оприлюднюють оголошення 

про проведення Конкурсу. 

 

5. У оголошенні про проведення Конкурсу зазначаються такі відомості: 

підстава для проведення Конкурсу;  

інформація про встановлені для переможців Конкурсу спеціальні умови 

вступу до закладу вищої освіти та зобов’язання; 

інформація про потребу у фахівцях з вищою освітою медичних 

(фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей в межах прогнозованої 

потреби регіону, яку надали органи місцевого самоврядування; 

перелік документів, необхідних для участі у Конкурсі; 

спосіб та строки реєстрації для участі у Конкурсі; 

дата і місце проведення Конкурсу; 

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти 

та інші контактні дані осіб, які забезпечують збір документів для участі у 

Конкурсі. 

 



6. З метою розповсюдження інформації, організатори Конкурсу, 

відповідно до напрямів діяльності, надсилають до сільських, селищних, 

міських рад лист-повідомлення про оголошення у поточному році Конкурсу. 

 

7. На третьому етапі організатори Конкурсу, відповідно до напрямів 

діяльності, приймають документи від осіб, які виявили бажання брати участь 

у Конкурсі. 

Для участі у Конкурсі особи подають такий перелік документів: 

заяву про участь у конкурсному відборі у довільній формі; 

підписану власноруч згоду на обробку персональних даних; 

завірені власним підписом дві копії документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України відповідно до переліку, визначеного 

підпунктом 1 пункту 1 статті 13 Закону України “Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”; 

завірені власним підписом дві копії реєстраційного номеру облікової 

картки платника податків особи (для особи, яка через свої релігійні 

переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків подається копія документа з відміткою, яка 

свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі без 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків); 

у разі, якщо особа є неповнолітньою, подаються завірені власним 

підписом дві копії документа, що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство України одного з батьків особи або її законного представника; 

підписану власноруч згода на обробку персональних даних; завірені власним 

підписом дві копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків 

особи (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 



подається копія документа з відміткою, яка свідчить про наявність права 

здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків); 

випускники закладів загальної середньої освіти поточного року 

пред’являють оригінал документа, що посвідчує особу; подають копію табеля 

навчальних досягнень учнів V-XI класів або довідки про успішність за перше 

півріччя навчання у випускному класі; 

випускники закладів загальної середньої освіти попередніх років 

пред’являють оригінал документа, що посвідчує особу, оригінал документа 

державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додатка до нього та 

подають завірені власним підписом їх копії; 

випускники закладів фахової передвищої освіти пред’являють оригінал 

документа, що посвідчує особу, оригінал документа державного зразка про 

раніше здобутий освітній рівень і додатка до нього та подають завірені 

власним підписом їх копії (у разі відсутності з об’єктивних причин документа 

про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може 

подаватись довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його 

здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень); 

завірені власним підписом копії документів, які підтверджують участь 

особи в міських, обласних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах тощо (у разі 

наявності). 

 

8. До участі у Конкурсі не допускаються особи які: не надали повний 

перелік документів, визначений цим Порядком і умовами; порушили терміни 

подачі документів.  

 



9. На четвертому етапі конкурсна комісія розглядає подані документи 

та визначає переможців Конкурсу. 

 

10. На місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає 

строку, визначеному у прогнозованій потребі, Конкурс проводиться серед 

осіб з повною загальною середньою освітою або випускників закладів 

загальної середньої освіти поточного року, а переможцям Конкурсу надається 

право першочергового зарахування на місця державного (регіонального) 

замовлення. 

 

11. На місця, де передбачений строк підготовки фахівців за медичними 

(фармацевтичними) і педагогічними спеціальностями відповідає строку, 

визначеному у середньостроковій потребі, Конкурс проводиться серед осіб, 

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і 

планують продовження навчання за умови можливості його закінчення у 

передбачений строк. 

 

12. Під час розгляду документів конкурсна комісія визначає переможців 

Конкурсу відповідно до таких критеріїв: 

показники якості навчання на попередньому освітньому (освітньо-

кваліфікаційному) рівні (середній бал) (перевага надається особі із вищим 

середнім балом успішності, який визначається відповідно до документа про 

освіту, поданого для участі у Конкурсі); 

показники участі в міських, обласних, всеукраїнських конкурсах, 

олімпіадах тощо (перевага надається особі, яка посіла перше, друге, третє 

місце); 



місце проживання учасника Конкурсу (перевага надається особам, які 

на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому 

розташований роботодавець або в іншому найближчому населеному пункті). 

 

13. У випадку наявності лише одного учасника Конкурсу, мінімальний 

прохідний бал повинен бути не нижче 8 балів. 

 

14. Конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу в розрізі кожної 

конкурсної пропозиції. 

 

ІV. Результати проведення Конкурсу та укладення угод 

 

1. Результати проведення Конкурсу оголошуються в терміни 

передбачені Постановою, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації або власних офіційних 

веб-сайтах та повідомляються переможцям Конкурсу.  

Повідомлення може здійснюватися одним із доступних способів, 

обраним претендентом, зокрема: у письмовій формі, засобами електронного 

чи телефонного зв’язку. 

 

2. Переможці Конкурсу підписують з організаторами Конкурсу, згідно 

із напрямами їх діяльності, відповідні угоди в терміни передбачені 

Постановою.  

У разі, якщо переможець Конкурсу є неповнолітньою особою, 

зазначена угода укладається з його батьками або законними представниками.  

Після досягнення переможцем повноліття угода повинна бути з ним 

переукладена.  

У разі коли протягом п’яти місяців з дня досягнення повноліття угоду з 

переможцем не переукладено, вона вважається такою, що втратила силу, а 



переможець втрачає право на навчання на місці державного або 

регіонального замовлення незалежно від його конкурсного балу під час 

вступу до закладу вищої медичної або педагогічної освіти. 

 

3. Переможець Конкурсу зобов’язується здобути вищу освіту за 

відповідною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та 

ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем). 

Випускник закладу вищої медичної і педагогічної освіти, який уклав 

угоду повинен у місячний строк після закінчення навчання у закладі вищої 

освіти прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про 

відпрацювання на умовах, визначених в угоді. 

 

4. Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець отримує 

право на першочергове зарахування до закладу вищої медичної і педагогічної 

освіти на навчання за державним або регіональним замовленням згідно з 

умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджуються 

Міністерством освіти і науки України. 

 

5. Якщо переможець Конкурсу (якщо переможець Конкурсу є 

неповнолітньою особою, один з батьків або законний представник) не 

підписують в установлені терміни угоди з організатором Конкурсу, такі особи 

втрачають право на першочергове зарахування до закладів вищої                     

медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням. 

 

6. Угода втрачає силу в разі, коли відповідно до умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти переможця не зараховано до закладу вищої 

медичної або педагогічної освіти на місце державного або регіонального 

замовлення у рік укладення угоди. 

 



7. Результати Конкурсу можуть бути оскаржені в установленому 

законодавством порядку. 

 

Директор департаменту освіти і  

науки Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації                                     О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ 

 

 

Директор департаменту охорони  

здоров’я  Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації                                     Н.Ю.БУДЯК



Додаток 

до Порядку і умов проведення конкурсу з 

відбору претендентів для реалізації права осіб на 

першочергове зарахування до закладів вищої 

медичної і педагогічної освіти за державним 

(регіональним) замовленням (пункт 2 розділ ІІІ) 

ІНФОРМАЦІЯ  

прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою за спеціальностями  

галузей знань 01 “Освіта/Педагогіка”/ 22 “Охорона здоров’я”  

_________________________________________________________________________________________ 

( повна назва органу місцевого самоврядування) 

 
№ 

з/

п 

Повне 

найменуванн

я сільської, 

селищної, 

міської ради 

Назва 

села, 

селища 

або 

селища 
міського 

типу 

Повне найменування 

роботодавців,  

що гарантують 

працевлаштування 

майбутнім випускникам 
закладів вищої педагогічної  

освіти на умовах, 

визначених Порядком і 

умовами 

Ступінь вищої освіти 

(освітньо-

кваліфікаційний) рівень, 

якого повинна набути 

після закінчення закладу 
вищої освіти особа, з 

якою передбачається 

укласти угоду на умовах,    

визначених Порядком і 

умовами 

Найменування 

спеціальності 

(предметної 

спеціальності, 

спеціалізації) 

Необхідна 

кількість осіб за 

кожною 

спеціальністю 

(предметною 
спеціальністю, 

спеціалізацією) 

Строк 

підготовки 

фахівця з 

вищою освітою  

(в межах 
прогнозованої 

потреби) 

Номер і дата прийняття 

рішення виконавчими органами 

сільських, селищних, міських 

рад щодо взяття на себе 

зобов’язань стосовно 
забезпечення фахівця з вищою 

освітою на строк не менше ніж 

три роки безоплатним 

користуванням житлом з 

опаленням і освітленням у 

межах установлених норм*  

1 2  3 4 5 6 7 8 

*  Витяг з рішення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо взяття на себе зобов’язань стосовно забезпечення фахівця з 

вищою освітою на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм 

надається разом з відповідною інформацією прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою педагогічних спеціальностей. 

 

Керівник органу місцевого самоврядування                    __________________                        ___________________________ 
                                                                                                          (підпис)                                                                              (ініціали, прізвище) 


