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Волейбольна команда ВНМУ виборола срібло
всеукраїнської професійної ліги
Уперше в історії вінницького
жіночого
волейболу
команда
ВНМУ «Білозгар-Медуніверситет»
посіла
призове
місце
у
чемпіонаті суперліги України –
вищого професійного дивізіону
вітчизняного
волейболу.
Ця
визначна подія сталася під час
фіналу чемпіонату, який проходив
з 20 по 22 квітня у місті Южному
Одеської області. Загалом у турі
брали участь вісім команд, чотири
з яких зіграли у фіналі.
- Ми сподівалися хоча б увійти
до фінальної четвірки, куди наша
команда жодного разу не потрапляла,
а в результаті обіграли тернопільську
«Галичанку».
Протягом
усього
сезону вона посідала друге місце, а в
результаті опинилася на четвертому.
На третьому місці – команда з
Луцька. Виграла чемпіонат команда

«Хімік» з Южного. Тепер ця команда
їде до Азербайджану на відбіркові
ігри чемпіонату світу, - розповіла
головний тренер та діючий гравець
вінницької
команди,
старший
викладач кафедри фізвиховання і
ЛФК ВНМУ, кандидат біологічних
наук, майстер спорту України Юлія
Якушева. Під час змагань вона
отримала
номінацію
«Кращий
центральний
блокуючий
сезону
2016-17 суперліги України».
За її словами, вінницька команда,
зважаючи на успішний виступ у
чемпіонаті, отримала пропозицію
грати у європейських кубках, але
змушена була відмовитися внаслідок
браку коштів: лише реєстраційний
внесок для участі у таких змаганнях
становить 250 000 гривень.
- Наша команда дуже вдячна ректору
ВНМУ Василю Максимовичу Морозу

за підтримку, яку він надає нашій
команді, за можливість на безоплатній
основі використовувати базу ВНМУ
та за можливість тренуватися у
спортивному
залі
університету.
Також ми дуже вдячні завідувачу
кафедри фізичного виховання та
ЛФК ВНМУ, доктору біологічних
наук професору Сарафинюк Ларисі
Анатоліївнї. Саме за її підтримки у
ВНМУ почав розвиватися спортивний
рух, і не тільки волейбол, - каже Юлія
Якушева.
Для довідки
Жіноча
волейбольна
команда
ВНМУ
«Білозгар-Медуніверситет»
(«Олімп-Медінститут»)
створена
у 1996 році. Наразі у її складі 12
гравчинь. Троє з них представляють
ВНМУ, решта – інші виші України,
зокрема,
Львівський
інститут
фізичного виховання
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Першокурсниця ВНМУ –
переможниця міжнародного
мовно-літературного конкурсу

Перше місце всеукраїнського етапу
VII Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка серед
студентів негуманітарних профілів
виборола студентка Вінницького національного медичного університету
ім. М.І. Пирогова Ольга Крохмалюк.
Дівчина навчається на першому курсі медичного факультету №1 та є старостою своєї групи 7а.
- Наші студенти за роки існування
кафедри лише раз потрапляли до
фіналу конкурсу. Сам конкурс проходить у чотири етапи: перший – у
«рідному» навчальному закладі,
другий – на рівні міста, третій – на
обласному і четвертий – всеукраїнський. Ольга Крохмалюк перемогла
в усіх чотирьох, - розповіла старший

викладач кафедри мовознавства
ВНМУ Леся Писаренко.
За її словами, для предметного
курсу, який складається лише із 15
занять, таке досягнення студентки –
величезна перемога:
- Ця перемога у першу чергу - завдяки Ользі, її знанням, які вона
отримала у середній школі міста
Тульчина, звідки родом, та її шкільним учителям української мови та
літератури. Якщо врахувати, що це
не вінницька школа, не школа на Західній Україні, де є культ української
мови, то для Ольги це подвійна перемога.
В університетському етапі конкурсу взяли участь понад 50 студентів
ВНМУ, в основному - представники
медичного факультету №1. Вони
мали виконати граматичні завдання,
завдання на знання творів Тараса
Шевченка та написати твір-роздум,
пов`язаний із творчістю Кобзаря.
Як розповіла сама переможниця, у
конкурсі вона брала участь ще минулого року, коли навчалася у випускному класі школи. Тоді дівчина теж

дійшла до всеукраїнського етапу,
але посіла друге місце.
За словами Ольги, завдання, які їй
доводилося виконувати цього року
вже у якості студентки, були складнішими, адже передбачали більш глибоке розуміння творчості Кобзаря.
- На всеукраїнському етапі потрібно
було написати твір-роздум та виконати граматичне завдання. На це давалося чотири години, - розповідає
Ольга.
Відбувся тур четвертого лютого, а
про свою перемогу дівчина дізналася
у квітні. 20 травня Ольга Крохмалюк
взяла участь у церемонії нагородження переможців, яка пройшла у Каневі.

Довідка
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка проводиться щорічно починаючи із 2011 року
на виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 928 «Про Міжнародний мовнолітературний конкурс учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка». Участь у конкурсі
беруть учні 5-11 класів, учні професійно-технічних
навчальних закладів, студенти вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів акредитації усіх форм власності та курсанти вищих військових навчальних
закладів Збройних Сил України.

Катерина Баркалова

Вінницькі майбутні гінекологині найкращі в Україні
Студентки ВНМУ перемогли відразу на двох наукових форумах,
присвячених акушерству та гінекології

На студентській науковій конференції, яка 20-21 квітня проходила
у медичному інституті Сумського
державного університету, кращою
з представлених на секції з акушерства та гінекології робіт було визнано доповідь студентки IV курсу групи 73а Вінницького національного
медичного університету Богдани
Патлатюк. Тема доповіді – «Перший
досвід застосування трансобтураторної субуретральной петльової
пластики вітчизняним набором «УКРТЕХМЕДСЛІНГ» при лікуванні жінок
із стресовим нетриманням сечі» (науковий керівник – проф. Горовий).
За словами Богдани, загалом на
секції було представлено близько 20
доповідей.
- Нас дуже гарно прийняли, провели екскурсію по місту, по інституту
і провели майстер-клас з ендоскопічної хірургії. У ньому взяли участь
близько 40 чоловік, і кожен із нас зміг
потренуватися у роботі з тренажерним ендоскопом,- ділиться враженнями Богдана.
Крім перемоги за доповідь на секції
акушерства та гінекології дівчина посіла третє місце за доповідь на секції
з хірургії, яку вона підготувала разом

зі своєю одногрупницею Тетяною
Дейнекою.
Дослідженню ефективності застосування емболізації маткових артерій
для лікування міом матки була присвячена доповідь студентки IV курсу
групи 18а Софії Ніколайчук, яку вона
написала під керівництвом доцента
кафедри акушерства та гінекології
№1 к.м.н. Сергія Літвінова та асистента кафедри Богдани Маркевич.
Ця робота була визнана найкращою
серед 28 доповідей, презентованих
на секції з акушерства та гінекології
78-ї загальноуніверситетської наукової конференції студентів та молодих
вчених Львівського національного

медичного університету ім. Данила
Галицького. Конференція проходила
26-28 квітня, і серед її учасників були
представники медичних вишів не
лише України, а й Білорусі, Польщі та
інших країн.
На підготовку доповіді Софія Ніколайчук витратила півроку. За цей час
було проведено ретроспективний
аналіз історій хвороб 85 пацієнток віком від 24 до 55 років яким було проведено ЕМА з приводу міоми матки у
2010-2016 роках, а також опитування
20 жінок, яким було проведено ЕМА
(середній вік 34,1±0,6), та 40 жінок
(середній вік 38,2±0,5) після видалення матки з придатками і без, для
дослідження показників якості життя
за самостійно розробленою анкетою.
- Емболізація маткових артерій не
є новим методом, але в Україні він
не дуже поширений, - зазначає студентка.

Довідка
Міома матки – одна з найактуальніших проблем у сучасній гінекології як найбільш поширена доброякісна пухлина статевих органів.
Довгий час вважалося, що це хвороба пременопаузального віку, проте останнім часом усе
частіше констатують факти омолодження міоми: у 13-27% випадків дана патологія спостерігається у репродуктивному віці

Катерина Баркалова
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на навчання до Вінницького Національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова у 2017 році
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Він
ницького національного медичного університету ім. М.І. Пи
рогова відповідно до законодавства України, Умов прийому на
навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

І. Загальні положення
1.1. У Правилах прийому до Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова терміни вживаються у таких значеннях:
адресне розміщення державного
замовлення – надання вступнику на
денну та заочну форми навчання на
основі повної загальної середньої
освіти рекомендації до зарахування за
найвищою із зазначених ним пріоритетностей заяв, за якою він потрапляє
в число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця навчання за державним та регіональним
замовленням, відповідно до його конкурсного бала;
відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її функції у структурному підрозділі вищого навчального закладу;
відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням
визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами державного замовлення;
вступне випробування – оцінювання
підготовленості вступника до здобуття
вищої освіти, що проводиться у формі
зовнішнього незалежного оцінювання,
вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів), творчого
конкурсу, фахового випробування,
презентації дослідницьких пропозицій
чи досягнень тощо;
вступний іспит – форма вступного
випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок
вступника з конкурсного предмету;
вступник – особа, яка подала заяву
про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;
Єдина державна електронна база
з питань освіти (далі – Єдина база) –
автоматизована система збирання,
верифікації, оброблення, зберігання
та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних
осіб;
закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним
або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);
квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних
пропозицій) або загального обсягу
місць державного або регіонального
замовлення (для закритих конкурсних

Зміни та доповненнями до Правил прийому на навчання на перший курс до Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова у 2017 році внесено відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки
України від 24 квітня 2017 року № 637, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року
№646/30514.

пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників, що мають
право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на
квоту-2;
квота-2 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних
пропозицій) або загального обсягу
місць державного або регіонального
замовлення (для закритих конкурсних
пропозицій) в уповноважених вищих
навчальних закладах, яка може бути
використана для прийому вступників,
що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки
України № 560 від 24 травня 2016 року,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за
№ 795/28925;
квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути
використана комунальним вищим навчальним закладом, або державного
замовлення, наданого за кошти місцевого бюджету, яка може бути використана державним вищим навчальним
закладом, для прийому на навчання
на основі повної загальної середньої
освіти осіб, які її здобули в навчальних
закладах на території відповідного регіону;
конкурсна пропозиція (конкурс) –
пропозиція вищого навчального закладу (відокремленого структурного
підрозділу вищого навчального закладу, структурного підрозділу вищого навчального закладу, який знаходиться
в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального
закладу) для прийому вступників на
певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм,
нозологій, мов, музичних інструментів
тощо в межах спеціальності), форму
навчання, курс, строк навчання, на
основі здобутого освітнього рівня або
ступеню
(освітньо-кваліфікаційного
рівня): розрізняють відкриті, закриті та
небюджетні конкурсні пропозиції;
конкурсний бал – комплексна оцінка
досягнень вступника, до якої входять
результати вступних випробувань та
інших показників, що обраховується
відповідно до Умов; конкурсний бал
для конкурсного відбору на перший
курс магістра медичного та фармацевтичного спрямувань на основі повної
загальної середньої обчислюється з
урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочерго-

вого коефіцієнтів. Конкурсний бал при
розрахунках округлюється з точністю
до 0,001;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел
фінансування навчання на конкурсні
пропозиції на основі конкурсних балів
та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до
Умов та Правил прийому до ВНМУ ім.
М.І. Пирогова (на конкурсній основі);
конкурсний предмет – навчальний
предмет, рівень навчальних досягнень
з якого враховується при проведенні
конкурсного відбору на навчання до
вищого навчального закладу;
максимальний обсяг державного
замовлення – максимальна кількість
вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яким може бути надано рекомендацію для зарахування на місця
державного замовлення;
мінімальний обсяг державного замовлення – мінімальна кількість вступників, які можуть бути рекомендовані
на відкриту конкурсну пропозицію;
небюджетна конкурсна пропозиція –
конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
право на зарахування за квотами –
право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до
вищого навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти
за квотою-1, квотою-2 та квотою-3,
квотою для іноземців, що реалізується
відповідно до Умов та Правил прийому
до ВНМУ ім. М.І. Пирогова;
право на першочергове зарахування до вищих медичних навчальних
закладів – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування
на навчання до вищого навчального
закладу за державним або регіональним замовленням за спеціальностями
галузей знань 22 «Охорона здоров’я»
в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у
сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до
цих Умов та Правил прийому до ВНМУ
ім. М.І. Пирогова;
презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного
випробування, що може бути передбачена при вступі, для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка
передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника;
пріоритетність – визначена вступником, під час подачі заяв, черговість
заяв (від 1 до 9, де 1 є показником
найбільш пріоритетної заяви), за якою
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визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для зарахування на навчання для здобуття
ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань на основі
повної загальної середньої освіти за
державним або регіональним замовленням; вищий навчальний заклад в
Правилах прийому може передбачати встановлення пріоритетностей для
вступу на основі здобутого раніше
освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;
рейтинговий список вступників –
список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною
пропозицією, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому до
ВНМУ ім. М.І. Пирогова;
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з
конкурсного предмета (предметів), за
результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та
розгляду заяв під час внесення даних
вступника або заяви до Єдиної бази,
що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) – сукупність відкритих
конкурсних пропозицій, яка складає
спільну пропозицію державними вищими навчальними закладами широкого обсягу державного замовлення
для прийому вступників на місця навчання за державним замовленням на
певну спеціальність (спеціалізацію) та
форму навчання. Відкрита конкурсна
пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;
широкий обсяг (суперобсяг) державного замовлення – кількість місць на
відкриті конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію,
на які може бути надано рекомендацію
для зарахування на місця державного
замовлення.
Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України
«Про зайнятість населення».
1.2. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
оголошує прийом на навчання за вищою освітою за ступенем магістра
на підставі акту узгодження переліку
спеціальностей та ліцензованого обсягу, затвердженого МОН України та
відповідно до Наказу МОН України №
1397л від 30.06.2016 року «Про ліцензування освітньої діяльності» згідно з
яким затверджено протокольне рішення засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України щодо
видачі ліцензій на освітню діяльність
закладів освіти у сфері вищої освіти,
розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу)» (протокол
№ 9/1 від 23 червня 2016 року), на підставі наказу МОН України № 111-л від
26.05.2017 «Про ліцензування освітньої діяльності», наказу МОН України
№ 111-л від 26.05.2017 «Про ліцензування освітньої діяльності», яким було
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затверджено рішення Ліцензійної комісії МОН України від 25.05.2017 (протокол № 53/1), та наказу МОН України №
119-л від 09.06.2017 «Про ліцензування
освітньої діяльності», яким було затверджено рішення Ліцензійної комісії
МОН України від 08.06.2017 (протокол
№ 55/1) та цих Правил прийому до
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
1.3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу
за спеціальностями (спеціалізаціями)
відповідно до Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015
року № 266 та постановою Кабінету
Міністрів України від 1 лютого 2017
року № 53.
Перелік спеціальностей медичного,
фармацевтичного та ветеринарного
спрямувань, з яких може здійснюватися
прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти, наведено у додатку 1 «Умов
прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році».
Ліцензований обсяг при зарахуванні
для здобуття вищої освіти для кожного
ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з
01 січня по 31 грудня.
1.4. Для здобуття ступенів вищої
освіти у Вінницькому національному
медичному університеті ім. М.І. Пирогова приймаються на перший курс
особи, які здобули повну загальну середню освіту – для здобуття ступеня
магістра медичного та фармацевтичного спрямування.
Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня
магістра фармацевтичного спрямування можуть прийматись на другий або
старші курси, (перший курс, у тому числі
зі скороченим терміном навчання).
1.5. Прийом на навчання за ступенем
доктора філософії у Вінницькому національному медичному університеті ім.
М.І. Пирогова регламентується окремим додатком до Правил прийому до
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
1.6. Особливості прийому до вищих
навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01
січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, які
проживають на тимчасово окупованій
території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31
травня 2016 р. за № 795/28925.
1.7. Особливості прийому до вищих
навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції (на період
її проведення), або переселилися з неї
після 01 січня 2017 року визначається
Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти
осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної
операції (на період її проведення),
затвердженим наказом Міністерства
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освіти і науки України 21 червня 2016
року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р.
за № 907/29037.
1.8. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства
до Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
регламентується окремим додатком
до Правил прийому до ВНМУ ім. М.І.
Пирогова.
1.9. Особи, які навчаються у вищих
навчальних закладах, мають право
на навчання одночасно за декількома
освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах,
за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету
(навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямувань на основі
повної загальної середньої освіти або
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра
та магістра).
1.10. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за
двома чи більше спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти
державного або місцевого бюджетів,
крім випадків, передбачених законодавством.
1.11. Організацію прийому вступників
до ВНМУ ім. М.І. Пирогова здійснює
Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який
є її головою. Приймальна комісія діє
згідно з положенням про Приймальну
комісію ВНМУ ім. М.І. Пирогова, затвердженим Вченою радою ВНМУ ім.
М.І. Пирогова у відповідності до Положення про Приймальну комісію вищого
навчального закладу, затвердженого
наказом МОН від 15 жовтня 2015 року
№ 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015
року за № 1353/27798. Положення про
Приймальну комісію ВНМУ ім. М.І. Пирогова оприлюднюється на офіційному веб-сайті.
Ректор ВНМУ ім. М.І. Пирогова забезпечує дотримання законодавства
України та Правил прийому до ВНМУ
ім. М.І. Пирогова, розроблених на
основі Умов прийому на навчання до
вищих навчальних закладів України в
2017 році, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.
1.12. Рішення Приймальної комісії,
прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного
наказу ректором ВНМУ ім. М.І. Пирогова та/або виконання процедур вступної кампанії.
1.13. Усі питання, пов’язані з прийомом до ВНМУ ім. М.І. Пирогова, вирішуються Приймальною комісією на її
засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному
веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття або
не пізніше дня, ніж на наступний день
після прийняття відповідного рішення.
1.14. Умови поселення студентів до
гуртожитку визначені окремим положенням про студентський гуртожиток,
та викладені на офіційному сайті ВНМУ
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ім. М.І. Пирогова. Вступникам, на період вступної кампанії, надаються місця у
студентських гуртожитках на період подання документів та складання вступних випробувань за потребою.
ІІ. Конкурсний відбір
2.1. Конкурсний відбір для здобуття
ступенів вищої освіти здійснюється за
результатами вступних випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня магістра
медичного та фармацевтичного спрямування на основі повної загальної
середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних
іспитів або співбесіди в передбачених
Умовами та Правилами прийому до
ВНМУ ім. М.І. Пирогова випадках. У
2017 році приймаються сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання
2016 та 2017 років.
2.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до Умов та
Правил прийому до ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2.3. Спеціальні умови щодо участі у
конкурсному відборі при вступі для
здобуття вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти мають особи:
визнані інвалідами війни відповідно
до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
яким Законом України «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» надане право на прийом
без екзаменів до державних вищих
навчальних закладів за результатами
співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні
відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я
та соціального захисту населення);
визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», у тому числі ті, які проходять
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,
визначеному відповідними положеннями про проходження військової
служби громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього
незалежного оцінювання з певного
(их) навчального (их) предмету (ів) через наявність захворювання або патологічного стану зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів,
що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України
від 29 серпня 2016 року № 1027/900,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального
закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від
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29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання
та/або патологічні стани, інвалідність»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837-1710/29840, або копії такого документа);
яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в
реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні
через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови
подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о
«Медичний висновок про створення
особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання, затвердженою наказом
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900
«Деякі питання участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні та вступних
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016
року за № 1707/29837-1710/29840, що
завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання
якості освіти, та відповідного витягу з
протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти;
звільнені з військової служби (у тому
числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції (на період
її проведення), територія населених
пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
громадяни України, які проживають
на тимчасово окупованій території або
переселилися з неї після 1 січня 2017
року;
громадяни України, які в рік вступу
здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
Особи, зазначені в абзацах другомучетвертому цього пункту, мають право
на зарахування за співбесідою.
Особи, зазначені в абзацах п’ятому,
шостому, дев’ятому, дванадцятому
цього пункту, мають право на участь
у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки
зовнішнього незалежного оцінювання
2016 року або 2017 року.
Особи, зазначені в абзаці сьомому
цього пункту, мають право на участь у
конкурсному відборі за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання
2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного (их) навчального (их)
предмета (ів), з яких не брали участь в
основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017
року.
Особи, зазначені в абзаці восьмому
цього пункту, мають право на участь у
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конкурсному відборі за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання
2016 року або вступних іспитів.
Особи, зазначені в абзаці десятому
цього пункту, мають право на участь у
конкурсному відборі за результатами
вступних іспитів та/або зовнішнього
незалежного оцінювання до вищих
навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів,
визначених відповідно до Порядку
прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції (на період
її проведення), затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України №
697 від 21 червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01 липня 2016 р. за № 907/29037.
Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право на
участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або
зовнішнього незалежного оцінювання
під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених
відповідно до Порядку прийому для
здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України № 560 від 24
травня 2016 року, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 31 травня
2016 року за № 795/28925.
ІІІ. Право здобувачів вищої
освіти на різні джерела її фінансування
3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у ВНМУ імені М.І.
Пирогова здійснюється:
за рахунок видатків державного та
місцевих бюджетів у державних вищих
навчальних закладах (державне замовлення);
за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових
пільгових державних кредитів для
здобуття вищої освіти здійснюється
відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для
здобуття вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2003 року № 916;
за ваучерами;
за кошти фізичних та юридичних осіб
(на умовах контракту).
3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих
навчальних закладах на конкурсній
основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої
освіти громадянин здобуває вперше
за кошти державного або місцевого
бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням,
можуть здобувати ступінь магістра
лише за кошти фізичних та юридичних
осіб.
3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або
регіональним замовленням за певним
ступенем вищої освіти, мають право
повторного вступу для безоплатного
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здобуття вищої освіти в державних і комунальних вищих навчальних закладах
за тим самим ступенем освіти за умови
відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців,
відповідно до Порядку відшкодування
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг
з підготовки фахівців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2015 року № 658.
Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного спрямувань на основі повної
загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра в значенні цього Порядку.
3.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту
за другою спеціальністю у державних
та комунальних вищих навчальних
закладах, якщо за станом здоров’я
вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за
отриманою раніше кваліфікацією, що
підтверджується висновками медикосоціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.
Громадяни України мають право
безоплатно здобувати вищу освіту за
другою спеціальністю у державних та
комунальних вищих навчальних закладах, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним
(регіональним) замовником відповідно
до законодавства.
3.5. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням
та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:
особи, зазначені в абзацах другому-четвертому пункту 3 розділу ІІ цих
Правил прийому;
особи, зазначені в абзацах п’ятомувосьмому пункту 3 розділу ІІ цих Правил прийому;
особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3 розділу ІІ цих Правил
прийому;
діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під
час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
осіб, які добровільно забезпечували
(або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали
волонтерську діяльність) та загинули
(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у
тому числі волонтерської діяльності),
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її
проведення; осіб, які, перебуваючи у
складі добровольчих формувань, що
були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України, загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, одержаних під час безпо-

Правила прийому
середньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її
проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були
включені до складу Збройних Сил,
МВС, Національної гвардії та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи
у складі добровольчих формувань, що
були утворені або самоорганізувалися
для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України,
але в подальшому такі добровольчі
формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної
гвардії та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями
завдань антитерористичної операції у
взаємодії із Збройними Силами, МВС,
Національною гвардією та іншими
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів,
військовозобов’язаних) та працівників
Збройних Сил, Національної гвардії,
СБУ, Служби зовнішньої розвідки,
Держприкордонслужби,
Держспецтрансслужби,
військовослужбовців
військових прокуратур, осіб рядового
та начальницького складу підрозділів
оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції
ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління
державної охорони, Держспецзв’язку,
ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її
проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення
проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах
та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній опе-
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рації;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також
внаслідок захворювання, пов’язаного
з перебуванням на території інших
держав під час цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні
ним обов’язків військової служби;
особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з
інвалідністю віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраною
спеціальністю;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, щодо яких встановлено
причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на
променеву хворобу, – категорія 1 та
особи, які постійно проживали у зоні
безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
шахтарі, які мають стаж підземної
роботи не менш як три роки, а також
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи,
батьки яких є шахтарями та які мають
стаж підземної роботи не менш як 15
років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи
стали інвалідами I або II групи;
особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 3 розділу ІІ цих Правил
прийому;
особи, що здобули повну загальну
середню освіту незалежно від форми
вступних випробувань у навчальних
закладах певного регіону при вступі
на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.
Особи, зазначені в абзаці другому
цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним
замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами
співбесіди на відкриту або закриту
конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Особи, зазначені в абзаці третьому
цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним
замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 12 цього розділу, за
умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2, яка
визначена в пункті 13 розділу ІV Умов
прийому, за умови вступу на основі по-
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вної загальної середньої освіти.
Особи, які вступають на основі повної
загальної середньої освіти, зазначені
в абзацах п’ятому-дванадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного або
регіонального замовлення в порядку,
передбаченому Правилами прийому
на навчання до ВНМУ ім. М.І. Пирогова
у 2017 році, якщо вони зараховані на
навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.
Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на
переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів
в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на
навчання за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб.
Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до
участі в конкурсному відборі на місця
державного або регіонального замовлення на основі повної загальної
середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання 2017 року.
Особи, зазначені в абзаці п’ятнад
цятому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3, яка
визначена в пункті 14 розділу ІV Умов
прийому, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Особи, зазначені в абзацах другомутретьому цього пункту, не зараховані
на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1 або квоти-3,
мають право брати участь у конкурсі
на загальних засадах відповідно до
конкурсного бала.
3.6. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства
до ВНМУ ім. М.І. Пирогова визначені у
спеціальному додатку до цих Правил
прийому. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої
освіти нарівні з громадянами України,
за винятками. Здобуття вищої освіти
зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом
Міністрів України.
3.7. Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок державного бюджету здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими
воно сформовано Кабінетом Міністрів
України. Міністерство освіти і науки,
державні замовники визначають з
окремих спеціальностей переліки
спеціалізацій, за якими здійснюється
формування та розміщення державного замовлення.
Прийом на навчання за державним
замовленням за рахунок місцевих
бюджетів (відповідно до підпункту
«в» пункту 2 частини першої статті 90
Бюджетного кодексу України) та за
регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (спеціалізації)
та форми навчання, за якими воно надано державним або регіональним замовником у розрізі вищих навчальних

Правила прийому
закладів та форм навчання.
3.8. Обсяг прийому за державним
замовленням за рахунок державного
бюджету на основі повної загальної
середньої освіти за спеціальностями
(спеціалізаціями) визначається загалом для всіх виконавців державного
замовлення, що є у сфері управління
державного замовника, в розрізі форм
навчання.
3.9. Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються та вносяться до Єдиної бази
в тижневий строк після погодження з
державним замовником.
3.10. Обсяг прийому за кошти фізичних
або юридичних осіб на відкриті та закриті конкурсні пропозиції визначається
вищим навчальним закладом у межах різниці між ліцензованим обсягом з
урахуванням його поділу за формами
навчання та максимальним (загальним)
обсягом державного або регіонального
замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.
3.11. Обсяг прийому на небюджетну
конкурсну пропозицію визначається
вищим навчальним закладом у межах
ліцензованого обсягу з урахуванням
його поділу за формами навчання.
3.12. Квоти-1 встановлюються вищим навчальним закладом у межах
десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального)
обсягу державного або регіонального
замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням
максимального (загального) обсягу
державного замовлення.
ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання
4.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору, зарахування
та переведення на навчання за державним та регіональним замовленням
та за рахунок цільових державних кредитів визначаються цим пунктом.
Для вступу на перший курс магістра
медичного, фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:
Реєстрація електронних кабінетів
вступників, завантаження додатків до
документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня.
Прийом заяв та документів, передбачених розділом V цих Правил прийому,
починається 12 липня.
Прийом заяв та документів закінчується:
о 18 год. 00 хв. 20 липня для осіб, які
вступають на основі співбесіди та/чи
вступних іспитів;
о 18 год. 00 хв. 26 липня для осіб, які
вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Вступні іспити проводяться з 21 до 26
липня включно.
Співбесіди проводяться з 21 до 23
липня включно.
Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання
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чи неотримання ними права здобувати
вищу освіту за державним або регіональним замовленням, оприлюднюються не пізніше 12.00 години 24 липня.
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а
також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.
Зарахування цієї категорії вступників
за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня.
Зараховані особи впродовж 26 липня
виключаються з конкурсу на інші місця
державного замовлення.
Формування рейтингового списку
вступників, які вступають на основі
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у
тому числі, за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування
формується на основі конкурсного
бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання
ними права здобувати вищу освіту за
державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше
12.00 години 1 серпня.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години
5 серпня.
Зарахування вступників відбувається:
за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 7
серпня;
за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та
юридичних осіб не пізніше 15 серпня;
переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та
на місця за рахунок цільових пільгових
державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних
або юридичних осіб на основі повної
загальної середньої освіти відповідно до Умов прийому на навчання до
вищих навчальних закладів України у
2017 році, проводиться не пізніше 18
серпня.
4.2. Для вступу на перший курс для
здобуття ступеня магістра фармацевтичного спрямування на основі повної
загальної середньої освіти за іншими
(крім денної) формами навчання:
строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування
на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб визначаються
Правилами прийому, при цьому прийом документів починається 12 липня,
а закінчується 26 липня.
зарахування проводиться не пізніше
10 серпня.
4.3. Для всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування
на навчання визначаються окремими додатками до Правил прийому до
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
4.4. Приймальна комісія протягом
терміну прийому документів працює з
понеділка по п’ятницю з 9 до 18 години,
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в суботу – з 9 до 13 години, обідня перерва – з 13 до 14 години.
V. Порядок прийому заяв та
документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів
5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та
заочною формами навчання, крім осіб,
які мають спеціальні умови на участь
у конкурсному відборі при вступі для
здобуття вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ цих Правил
прийому або право на зарахування
за квотами-1, передбачені пунктом 5
розділу ІІІ цих Правил прийому, або
мають розбіжності в прізвищі, імені,
по батькові, даті народження, статі або
громадянстві вступника, в атестаті про
повну загальну середню освіту та у
сертифікаті зовнішнього незалежного
оцінювання, з 12 до 26 липня включно
подають заяви тільки в електронній
формі.
Вступники на основі повної загальної
середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному
відборі при вступі на здобуття вищої
освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом
3 розділу 2 цих Правил прийому, або
право на зарахування за квотами-1,
передбачене пунктом 5 розділу ІІІ цих
Правил прийому і бажають скористатися цими правами, подають заяви в
паперовій формі.
Усі інші категорії вступників подають
заяви тільки в паперовій формі.
Вступники можуть подати до дев’яти
заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих, та
відкритих конкурсних пропозиціях не
більше, ніж з чотирьох спеціальностей.
Подання заяв на конкурсні пропозиції,
для участі в конкурсі на місця за кошти
фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі он-лайн
та розглядається Приймальною комісією вищого навчального закладу згідно
з Порядком подання та розгляду заяв
в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних
закладів України в 2017 році, затвердженим наказом МОН від 13 жовтня
2016 року № 1236.
При Приймальній комісії ВНМУ ім.М.І.
Пирогова створено консультаційний
центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній
формі. Вступники можуть звернутися
до цього центру з метою створення
електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.
5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНМУ ім.М.І. Пирогова. Факт
подання кожної заяви в паперовому
вигляді реєструється уповноваженою
особою Приймальної комісії в Єдиній
базі в день прийняття заяви.
5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням
спеціальності (напряму підготовки,
спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Правила прийому
Під час подання заяв на відкриті та
закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
претендую на участь в конкурсі на
місця державного та регіонального
замовлення і на участь в конкурсі на
місця за кошти фізичних та юридичних
осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією
за державним або регіональним замовленням;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб.
Під час подання заяв на небюджетну
конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних
осіб.
Під час подання заяви про участь у
конкурсному відборі на основі повної
загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною формою навчання, для здобуття ступеня
магістра медичного, фармацевтичного спрямувань вступник зазначає у
кожній заяві пріоритетність цієї заяви
відносно інших поданих ним заяв; при
цьому показник пріоритетності 1 (один)
означає найвищу пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
Для участі у конкурсі для вступу за
різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.
5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військового квитка або посвідчення
про приписку – для військовозобов’я
заних, крім випадків передбачених законодавством;
документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на
основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної
середньої освіти);
документів, які підтверджують право
вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі
повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або
переселилися з неї після 01 січня 2017
року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження або переселилися з неї
після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей,
передбачених відповідно до норм абзаців сімнадцятого, вісімнадцятого пункту 3 розділу ІІ цих Правил прийому.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
може подаватись довідка державного
підприємства «Інфоресурс» про його
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здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень.
5.6. До заяви, поданої в паперовій
формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу;
копію документа державного зразка
про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі
якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку
персональних даних.
Інші копії документів подаються
вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні
конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для
прийому документів.
Оригінали документів при участі в
конкурсі подаються вступником лише
один раз (виконання вимог до зарахування).
5.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь
у конкурсному відборі при вступі для
здобуття вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ цих Правил
прийому, або право на зарахування за
квотами-1, передбачене пунктом 5 розділу ІІІ цих Правил прийому, подаються
вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені
цими Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно
документи, що засвідчують спеціальні
умови особи на участь у конкурсному
відборі при вступі для здобуття вищої
освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.
5.8. Копії документів, що засвідчують
спеціальні умови особи на здобуття
вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових
державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-дванадцятим пункту 5
розділу ІІІ цих Правил прийому, подаються вступником особисто одночасно
з виконанням вимог для зарахування
на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу VІІ цих
Правил прийому або при укладанні
договору про надання освітніх послуг
між вищим навчальним закладом та
фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття
вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових
державних кредитів, унеможливлюють
реалізацію таких спеціальних умов.
5.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
(відбірковою) комісією ВНМУ ім. М.І.
Пирогова, або в установленому законодавством порядку. Копії документа,
що посвідчує особу та громадянство,
військового квитка (посвідчення про
приписку), не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення
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оригіналів не приймаються.
5.10. Приймальна комісія здійснює
перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної
середньої освіти та спеціальних умов
на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
освіту, поданого в паперовій формі
(обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа
про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній
формі Приймальна комісія здійснює
перевірку середнього бала документа
про освіту на підставі його сканованої
копії (фотокопії).
5.11. Приймальна комісія розглядає
заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в
конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати
реєстрації заяви в Єдиній базі або
отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного
дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ВНМУ
ім. М.І. Пирогова на підставі даних,
внесених до Єдиної бази.
5.12. Факт ознайомлення вступника
з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію
відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також
факт наявності/відсутності підстав
для участі у конкурсі за результатами
вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування
за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і
підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій
формі.
5.13. Заява, зареєстрована в Єдиній
базі, може бути скасована вищим навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту
закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної
помилки під час внесення відповідних
даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну
помилку, сформованим в Єдиній базі.
Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє
рішення в день його прийняття, після
чого вступник може подати нову заяву
з такою самою пріоритетністю.
Виправлення технічних помилок
відбувається до моменту включення
вступника до списків рекомендованих
до зарахування на навчання.
Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв
скасувати у власному електронному
кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без
права подання нової заяви з такою ж
пріоритетністю.

Правила прийому
5.14. При прийнятті на навчання осіб,
які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі
– Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України «Деякі питання
визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року
№ 504, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 7 травня 2015 року за
№ 614/27059.
VІ. Організація та проведення
конкурсного відбору
6.1. Для конкурсного відбору осіб, які
на основі повної загальної середньої
освіти вступають до ВНМУ ім. М.І. Пирогова на перший курс для здобуття
освітнього рівня магістр, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього
незалежного оцінювання (результати
вступних іспитів) з трьох предметів:
- українська мова та література;
- біологія (профільний предмет);
- хімія або історія України (за вибором вступника).
Особи, не атестовані з української
мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови,
оцінки з якої виставлені в документі
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний
іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які
вступають на перший курс для здобуття освітнього рівня магістра на основі повної загальної середньої освіти,
конкурсний бал розраховується за
формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,20*П1 +
0,40*П2 + 0,30*П3 + 0,10*А,
де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови та літератури;
П2 – оцінка зовнішнього незалежного
оцінювання або вступних іспитів з базового (профільного) предмету – біології; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного
іспиту з третього предмету – хімії або
історії України (за вибором вступника);
А – середній бал документа про повну
загальну середню освіту (додатка до
документа) переведений в шкалу від
100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню
освіту, обрахованого за 12-ти бальною
шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 3
до Умов прийому).
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені
за 5-бальною шкалою, враховуються
таким чином: «3» відповідає «6», «4»
відповідає «9», «5» відповідає «12». У
разі відсутності з об’єктивних причин
додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній
бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
6.3. Особам, які є членами збірних
команд України, які брали участь у
міжнародних олімпіадах, перелік яких
визначений Міністерством освіти і науки, чемпіонам і призерам Олімпій-
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ських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по
200 балів з двох вступних випробувань
за вибором вступника.
6.4. Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
2017 або 2016 року з біології, призерам
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії наук
України 2017 або 2016 року до конкурсного бала додається доданок, що
встановлюється рівним 10, а якщо КБ
вступника при цьому перевищує 200,
то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
6.5. Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом
його множення на їх добуток. При
вступі до Вінницького національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова на перший курс на базі повної загальної середньої освіти призначаються наступні коефіцієнти:
РК дорівнює 1,02;
ГК дорівнює 1,00;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що
знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в
інших випадках;
ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають
право на першочергове зарахування.
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
6.6. У разі відсутності з об’єктивних
причин додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в
200-бальній шкалі вважається таким,
що відповідає мінімальному можливому значенню.
При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись
принцип рівності прав вступників.
6.7. Для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація» та 228
«Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона
здоров’я» мінімальне значення кількості балів з кожного конкурсного
предмета встановлюється не менше
150.
6.8. Результати вступних іспитів для
вступників на основі повної загальної
середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6.9. Вступні випробування для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які мають таке право
згідно Правил прийому, проводяться
за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної
загальної середньої освіти.
Результати вступних іспитів виставляються у аркуші результатів вступних
випробувань та доводяться до відома вступника не пізніше наступного
дня після проведення іспиту, зараховуються замість бала сертифікатів,
з подальшим обрахунком відповідно
до формули визначення конкурсного
бала.
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Порядок проведення вступних випробувань визначаються окремим положенням про письмовий вступний іспит.
Письмові
екзаменаційні
роботи
вступників, зарахованих до ВНМУ імені М.І. Пирогова, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.
Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані
ними, а також їх екзаменаційні роботи
зберігаються протягом одного року,
після чого знищуються за актом.
6.10. Програми співбесід затверджуються головою Приймальної комісії
ВНМУ ім. М.І. Пирогова не пізніше ніж
за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на
основі повної загальної середньої
освіти проводяться за програмами
зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу
освіту на основі повної загальної середньої освіти.
6.11. Особи, які без поважних причин
не з’явилися на вступні випробування
у визначений розкладом час, особи,
знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому
мінімального рівня, а також особи, які
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та
у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.12. Апеляції на результати вступних
випробувань, що проведені у ВНМУ ім.
М.І. Пирогова, розглядає апеляційна
комісія, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом ректора.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у ВНМУ
ім. М.І. Пирогова (далі апеляція) повинна подаватись особисто не пізніше
наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
Порядок подання і розгляду апеляцій
на результати вступних випробувань,
що проведені у ВНМУ ім. М.І. Пирогова
визначаються окремим положенням
про апеляційну комісію.
6.13. Відомості щодо результатів
вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.
6.14. Рішенням Приймальної комісії
результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну
конкурсну пропозицію можуть бути
зараховані для участі в конкурсному
відборі на іншу конкурсну пропозицію
в цьому вищому навчальному закладі.
6.15. У разі зміни балів з конкурсних
предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами
апеляцій, Приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної бази,
вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.
6.16. Інформацію про призерів (осіб
нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з біології та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої
академії наук України Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Правила прийому
VІІ. Рейтингові списки вступників та
рекомендації до зарахування
7.1. Рейтинговий список вступників
формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які мають право на зарахування за квотами;
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
7.2. Вступники, які мають право на
зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 1
цього розділу категорій рейтинговий
список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до
меншого;
за пріоритетністю заяви від 1 до 9;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень від більшого
до меншого.
Якщо встановлені в третьому –
п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити
послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія
ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до
Єдиної бази.
7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
пріоритетність заяви, зазначена
вступником (тільки на основі повної
загальної середньої освіти);
ознака підстав для зарахування за
результатами співбесіди, вступних
іспитів, квоти-1, квоти-2 або квоти-3
(тільки на основі повної загальної середньої освіти).
7.4. Рейтингові списки формуються
Приймальною комісією з Єдиної бази
та оприлюднюються у повному обсязі
на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу.
7.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або
регіональним замовленням за кожною
конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними
Єдиної бази, перевіряються відповідно
до матеріалів для розробки технічного
завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального
замовлення в 2017 році (додаток 5 до
Умов прийому) та затверджуються
рішенням Приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на
інформаційних стендах Приймальної
комісії та офіційному веб-сайті ВНМУ
ім. М.І. Пирогова відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил
прийому.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі
самі дані, що і в рейтинговому списку
вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
7.6. Адресне розміщення державного
замовлення для прийому вступників
на здобуття вищої освіти ступеня магістра медичного, фармацевтичного
спрямувань на основі повної загаль-
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ної середньої освіти (денної та заочної
форми) формується в Єдиній базі на
основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних обсягів державного замовлення. Вступник може
бути рекомендований до зарахування
за найвищою пріоритетністю з числа
зазначених ним під час подання заяв,
за якою вступник потрапляє у число
тих, хто може бути рекомендований
до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням,
відповідно до його конкурсного бала.
Технічне завдання для реалізації
адресного розміщення державного замовлення формується відповідно до
матеріалів для розробки технічного
завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального
замовлення в 2017 році (додаток 5 до
Умов прийому).
У разі, якщо внаслідок адресного
розміщення державного замовлення
мінімальний обсяг державного замовлення не досягається за відкритою
конкурсною пропозицією, то вона анулюється.
7.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог
для зарахування на навчання відповідно до розділу VІІІ цих Правил прийому.
7.8. Офіційним повідомленням про
надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної
комісії ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Рішення Приймальної комісії про
рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному вебсайті ВНМУ ім. М.І. Пирогова, а також
відображається у кабінеті вступника в
Єдиній базі.
Рекомендованим до зарахування
вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та
мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.
VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
8.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на
місця державного та регіонального
замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV
цих Правил прийому або відповідно
до нього, зобов’язані виконати вимоги
для зарахування на місця державного
та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання
та/або інші документи, передбачені
Правилами прийому, до Приймальної (відбіркових) комісії ВНМУ ім.
М.І. Пирогова. Подані оригінали документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього
періоду навчання. Особи, які подали
заяви в електронній формі, крім того
зобов’язані підписати власну заяву,
роздруковану Приймальною комісією.
8.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил
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прийому або відповідно до нього, не
виконали вимог для зарахування на
місця державного або регіонального
замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання
за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у
розділах ІХ та Х цих Правил прийому.
8.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому ВНМУ ім.
М.І. Пирогова.
ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
9.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам,
які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення,
передбачених в пункті 1 розділу VІІІ
цих Правил прийому.
9.2. Рішення щодо участі вступника у
конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих,
яким було анульовано або не надано
рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, і
які при подачі заяви зазначили «претендую на участь у конкурсі виключно
на місця державного та регіонального
замовлення», приймається за заявою
вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії ВНМУ ім.
М.І. Пирогова та долучається до його
особової справи.
9.3. Вступники, рекомендовані на
навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, зобов’язані виконати
вимоги для зарахування відповідно до
пункту 1 розділу VІІІ цих Правил прийому.
Договір про надання освітніх послуг
між ВНМУ ім. М.І. Пирогова та фізичною (юридичною) особою укладається
після видання наказу про зарахування.
У разі, якщо договір не буде укладено
протягом двох тижнів з дати видання
наказу про зарахування, наказ про
зарахування цієї особи скасовується.
Оплата навчання здійснюється згідно
з договором, укладеним сторонами.
9.4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних
осіб визначається Правилами прийому вищого навчального закладу.
9.5. При одночасному навчанні за
кількома спеціальностями (напрямами
підготовки, спеціалізаціями, освітніми
програмами) та формами навчання,
крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок
цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а
також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним
замовленням або за рахунок цільових
пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами
підготовки, спеціалізаціями, освітніми
програмами) та формами навчання,
крім двох денних, за кошти фізичних
та юридичних осіб оригінали вище-
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зазначених документів зберігаються в
одному з вищих навчальних закладів
на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання
оригіналів документів видається на
вимогу студента вищим навчальним
закладом, у якому вони зберігаються.
Х. Переведення на вакантні
місця державного замовлення
осіб, які зараховані на навчання
за кошти фізичних, юридичних
осіб на основі повної загальної
середньої освіти
10.1. Вищий навчальний заклад самостійно надає рекомендації для
адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної
загальної середньої освіти в межах
місць, на які були надані рекомендації
до зарахування до цього навчального
закладу за відповідною конкурсною
пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу VIIІ Умов прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу ІХ цих Правил прийому.
10.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували
рекомендації до зарахування на місця
державного замовлення в порядку,
передбаченому пунктом 6 розділу VIIІ
Умов прийому.
10.3. Переведення на вакантні місця
державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних
або юридичних осіб на основі повної
загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:
особи, які мають спеціальні умови на
здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових
пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-восьмим пункту 5 розділу ІІІ цих Правил прийому незалежно від конкурсного бала;
особи, які мають спеціальні умови на
здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових
пільгових державних кредитів, передбачені абзацами другим, третім,
дев’ятим - дванадцятим пункту 5 розділу ІІІ цих Правил прийому в разі, якщо
отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив
отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за
цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу VIIІ Умов
прийому, не більше ніж на 10 балів.
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених
в абзацах другому-п’ятому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії
або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від більшого до меншого конкурсного бала в
межах кожної із зазначених категорій.
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні
місця державного замовлення осіб,
зазначених в абзаці другому – п’ятому
пункту 3 цього розділу, вищий навчальний заклад використовує для
цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї
галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми на-
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вчання (після переведення на вакантні
місця державного замовлення осіб,
зазначених в абзацах другому-п’ятому
цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного
державного замовника.
Невикористані після цього місця
державного замовлення вважаються
такими, що не розміщені у ВНМУ ім.
М.І. Пирогова. Університет повідомляє
державного замовника про їх кількість
у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для
переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених
в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, ВНМУ ім. М.І. Пирогова надсилає
державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного
замовлення за рахунок повернутих.
Рішення щодо використання цих місць
приймає Конкурсна комісія державного замовника.
XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
11.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ВНМУ
ім. М.І. Пирогова на підставі рішення
Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками
до них формуються в Єдиній базі та
оприлюднюються на інформаційному
стенді Приймальної комісії і офіційному веб-сайті ВНМУ ім. М.І. Пирогова у
вигляді списку зарахованих у строки,
встановлені в розділі ІV Правил прийому або відповідно до нього.
11.2. Рішення Приймальної комісії
про зарахування вступника може бути
скасоване Приймальною комісією у
разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 цього
розділу.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до
вищого навчального закладу за власним бажанням, відраховані з вищого
навчального закладу за власним бажанням, а таким особам повертаються
документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про
відрахування.
11.3. Особи, які без поважних причин
не приступили до занять протягом 10
календарних днів від дня їх початку,
відраховуються з вищого навчального
закладу, про що видається відповідний наказ.
11.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2-3 цього
розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа
осіб, які брали участь у конкурсі на цю
конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені
місця дозволяється зараховувати осіб
з конкурсних пропозицій цього вищого навчального закладу за умови збігу
конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу
конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до
18.00 години 19 вересня.
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11.5. Рішення щодо зарахування
вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового
державного кредиту приймається за
заявою вступника, що подається до
Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно
до вимог цих Правил прийому.
Переважним правом на зарахування
(переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового
державного кредиту, мають особи, яким
надано спеціальні умови на здобуття
вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових
державних кредитів відповідно до абзацу тринадцятого пункту 5 розділу ІІІ
цих Правил прийому. Іншим категоріям
вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за
рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності
осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.
XІІ. Забезпечення відкритості
та прозорості при проведенні
прийому до вищих навчальних
закладів
12.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації
(не більше двох осіб від одного засобу
масової інформації). Порядок акредитації журналістів зберігається у При-
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ймальній комісії.
12.2. Громадські організації можуть
звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм
права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські
організації, яким таке право надано
Міністерством освіти і науки України,
можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів.
Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності
громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з
документами, що надаються членам
приймальної комісії.
12.3. Вищий навчальний заклад
зобов’язаний створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією
на здійснення освітньої діяльності,
сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила
прийому, відомості про ліцензований
обсяг та обсяг прийому за державним
замовленням за кожною конкурсною
пропозицією (спеціальністю, освітньою
програмою, напрямом підготовки) та
ступенем, у тому числі про кількість
місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному
веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи
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отримання відповідних відомостей.
12.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню
засідання, в особливих випадках – не
пізніше ніж за три години до початку
засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання
оприлюднюється на офіційному вебсайті ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
12.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних
відомостей про наявність права на
зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь
в учнівських олімпіадах та конкурсахзахистах Малої академії наук України,
про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для
скасування наказу про його зарахування.
12.6. Інформування громадськості
про ліцензований обсяг, обсяг місць,
що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки,
спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування
та зарахування до вищих навчальних
закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою
«Конкурс», на підставі даних Єдиної
бази.

Додаток

Порядок подання та розгляду заяв в електронній
формі на участь у конкурсному відборі до вищих
навчальних закладів України в 2017 році

(зі змінами та доповненнями затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України 24 квітня 2017 року № 637
та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року № 646/30514)
І. Загальні положення
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України
«Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній
формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних
закладів та її розгляду вищим навчальним закладом.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі
до вищих навчальних закладів (далі – електронна заява) –
запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань
освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі
он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою:
http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним
вищий навчальний заклад і конкурсну пропозицію;
особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка,
за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;
статус електронної заяви – параметр електронної заяви,
що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній
базі та відображається в особистому електронному кабінеті
вступника.
Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого
навчального закладу;
«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву
прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але

дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний
заклад зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та
зазначенням способу їх подання;
«Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним
номером та в установленому порядку приймається рішення
про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;
«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;
«Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)» власника зареєстрованої електронної заяви допущено до
участі у конкурсному відборі тільки для навчання за державним та регіональним замовленням відповідно до пункту 4
розділу VІ Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2017 році (далі Умови прийому).
«Відмовлено вищим навчальним закладом» – власника
зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у
конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу вищий
навчальний заклад зазначає причину відмови;
«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – подана електронна заява вважається такою, що не
подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо:
електронну заяву скасовано вступником в особистому
електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або
«Потребує уточнення вступником»;
електронну заяву анульовано вищим навчальним закла-
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дом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» за умови
виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки,
зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
«Скасовано вступником (без права подання нової заяви)»
– подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо
електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує
уточнення вступником», але до моменту закінчення подання
електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю;
«Рекомендовано до зарахування» - вступник пройшов
конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на
навчання на місця, що фінансуються за кошти державного
бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги пункту 1 розділу ІХ Умов прийому;
«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх
порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково
зазначає причину виключення;
«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб)» – власника зареєстрованої електронної
заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки на
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у випадках:
вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1
розділу ІХ Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але має право
на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу
Х Умов прийому;
вступника зараховано за іншою заявою на навчання на
місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але
він також має право на зарахування на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу Х Умов прийому;
вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 4 розділу VІ Умов прийому;
«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний
відбір та рекомендований до зарахування на навчання на
місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних
осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для
зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати
вимоги пункту 3 розділу ІХ Умов прийому;
«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.
3. Вищі навчальні заклади до початку вступної кампанії
вносять до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за
якими оголошується прийом на навчання в 2017 році, при
цьому для кожної з них зазначаються:
один або декілька структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на якому (яких) ведеться підготовка;
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);
назва та код спеціальності (однієї або декількох спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів
тощо в межах спеціальності);
форма навчання;
курс, на який здійснюється прийом;
встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;
ліцензований обсяг та мінімальний, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;
обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років
(на поповнення);
перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної
кількості балів з них;
можливість подання заяв в електронній формі.
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II. Подання електронної заяви
1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу VІ Умов прийому.
2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://
ez.osvitavsim.org.ua.
3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
адресу електронної пошти, до якої має доступ;
номер, пін-код та рік отримання сертифіката (ів) зовнішнього незалежного оцінювання;
серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений
за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин
бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок
з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за
державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено
запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.
Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню
освіту та кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде
подаватись до вищого навчального закладу.
4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього
розділу, перевіряються в Єдиній базі.
5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я,
по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він
отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.
У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.
6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник
отримує після введення свого логіна та пароля на інтернетсайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить
до Єдиної бази такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням
телефонних кодів. Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним
або регіональним замовленням.
8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий
навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання
електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній
базі».
9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:
«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – якщо заяву не зареєстровано у вищих навчальних
закладах;
«Скасовано вступником (без права подання нової заяви)»
– якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у вищих навчальних закладах.
III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією вищого навчального закладу
1. Керівник вищого навчального закладу забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального закладу, відповідно до Умов
прийому, цього Порядку та правил прийому до вищого навчального закладу.
2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній
базі» розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня
з дати встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає
електронній заяві один з таких статусів, що відображаються
в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».
При встановленні електронній заяві статусу «Потребує
уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно
вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.
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Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».
3. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до
участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній
заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням
причини відмови).
4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за
рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту
встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування»,
що підтверджується актом про допущену технічну помилку,
сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві
встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим
навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт
такого подання анулюється в Єдиній базі.
Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати
нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого
навчального закладу.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту
включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до
зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування» відповідно до пункту 5 розділу VІІІ Умов прийому.
Надання рекомендацій до зарахування для навчання за
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кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після
зарахування вступників на місця за державним або регіональним замовленням. Уповноважена особа змінює статус
електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення
про рекомендування до зарахування на навчання за кошти
фізичних або юридичних осіб відповідно до пункту 3 розділу
ІХ Умов прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб)».
Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 - 4 цього розділу, здійснюється у строки,
визначені пунктом 1 розділу ІV Умов прийому.
6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено
як «Рекомендовано до зарахування», зобов’язаний виконати вимоги пункту 1 або 3 розділу ІХ Умов прийому.
7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 1 або 3 розділу ІХ Умов прийому, ректор на підставі
рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена
особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу».
8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого
отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог,
передбачених пунктом 1або 3 розділу ІХ Умов прийому, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На
підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

В Інституті раку навчався «десант» студентів ВНМУ
Четверо студентів Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова перемогли
у конкурсі на право пройти стажування в Національному інституті
раку (НІР). Участь у ньому взяли
понад 250 студентів, інтернів та
лікарів не лише з усієї України, а й
з-за кордону: Грузії, Румунії та Білорусі.
Усі претенденти, крім заявки та анкети, мали надати мотиваційні листи,
в яких обґрунтовували своє право потрапити до числа 20 найкращих. При
цьому серед представників медичних вишів делегація переможців від
ВНМУ стала найбільшою: до її складу
увійшли шестикурсники Юрій Гуцуляк
та Дмитро Грищенко та п`ятикурсниці
Циганкова Ірина та Гушинець Юлія.
Як розповів Юрій Гуцуляк, стажування організувала молода студентська
громадська організація «Ingenius»,
і це був її перший подібний досвід.
А допомагала їм команда кураторів
з Інституту раку, яка складалась із
представників кожного відділення, де
навчалися стажери, а також керівництво закладу.
- Стажування зацікавило мене тому,
що по-перше, воно проходило у кращому профільному закладі нашої
країни. По-друге, програма покривала витрати на саме стажування, проживання та частково на харчування
учасників, - розповів Юрій Гуцуляк.
Стажери, закріплені за лікарями Інституту раку під час навчання з 10 по
21 квітня, пройшли практично-огля-

довий курс в операційних, а також
брали участь у лікувально-діагностичних процесах та асистували під
час операцій. Також вони чергували
у реанімаційному відділенні, доглядали за хворими, слухали лекції, які
їм читали кращі фахівці НІР, та ознайомилися із дослідницьким напрямом роботи закладу.
- Це стажування показало, що в
Україні є заклади, які надають якісну
медичну допомогу на європейському
рівні. Нас вільно допускали до операцій в якості як спостерігачів, так і
асистентів, охоче включали в роботу
стаціонару. Лекції були дуже якісними, що дозволило за короткий час
отримати багато інформації. Також

головний куратор стажування Олександр Стаховський поділився своїм
власним досвідом того, як можна потрапити до програм стажування за
кордоном. Це дуже сильно мотивувало нас ще більше займатися науковою
діяльністю, адже ми самі є творцями
своєї долі. Чим більше ми працюємо,
тим більшими будуть наші досягнення. Радує і те, що після закінчення
стажування ми підтримуємо контакти
із нашими кураторами. Також хочу
подякувати команді «Ingenius», а особливо - її президенту Іванці Небор, за
такий чудовий, песпективний і дуже
корисний для студентів проект, - каже
Юрій Гуцуляк.
Катерина Баркалова

№6, червень 2017 р.

15

Правила прийому

Представник ВНМУ – в десятці кращих
важковаговиків України
Переможець
обласної
Універсіади студент V курсу групи 18б ВНМУ Георгій
Боханов гідно захистив
честь рідного вишу і під час
ХІІІ літньої Всеукраїнської
універсіади з важкої атлетики. Змагання проходили
в Миколаєві 22-18 травня.
У ваговій категорії до 85 кг
Георгій Боханов встановив
особистий рекорд (ривок
– 123 кг, поштовх – 143 кг)

та посів почесне VI місце
серед 50 учасників Універсіади.
Тренує
спортсмена
старший викладач кафедри фізвиховання та ЛФК
ВНМУ Сергій Лисюк, - повідомила завідувач цієї кафедри доктор біологічних
наук професор Лариса Сарафинюк.
Фото надане кафедрою фізвиховання та ЛФК ВНМУ

Баскетболісти-аматори ВНМУ –
на другому місці обласної першості

Інтерн ВНМУ
виграла
кубок
України
з легкої
атлетики

У фінальних іграх аматорської баскетбольної ліги Вінницької області команда ВНМУ
виборола срібну нагороду. Змагання пройшли 27 травня. Наші гравці поступилися одним очком професійній вінницькій команді «Зубри», зігравши з ними із рахунком 73:74.
На третьому місці – БК «Козятин».
Фото надане кафедрою фізвиховання та ЛФК

Інтерн-хірург
першого
року ВНМУ Марія Черкас
стала єдиною представницею збірної команди Вінницької області з легкої
атлетики Кубка України з
бігу на 400 метрів, яка змогла вибороти перемогу у
цьому виді естафети. Змагання, що принесли їй «золото», проходили у Києві.
Також Марія Черкас посіла перше місце на чемпіонаті України у складі
збірної команди Вінницької
області з естафетного бігу
4х400 метрів. Змагання
відбулися у лютому в Сумах.
- Тренер спортсменки викладач кафедри фізичного виховання та ЛФК
Наталія Сорокіна, яка займається із Марією упродовж семи років, - розповіла завідувач кафедри
фізвиховання, доктор біологічних наук, професор
Лариса Сарафинюк.

Новини науки
Ілон Маск вирішив зв’язати людський мозок із комп’ютером
Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск
став одним із засновників компанії,
яка розроблятиме метод, що дозволяє зв’язати людський мозок із
комп’ютером, повідомляє Republic з
посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, компанія під назвою Neuralink була зареєстрована
в липні 2016 року. Співзасновником
компанії став американський підприємець Макс Ходак. За його словами,
в даний час проект знаходиться на

початковій стадії. Основним напрямком її діяльності стане створення
технології «нейронного мережива».
Вона дасть людині можливість безпосередньо передавати повідомлення на комп’ютер без прямої фізичної
взаємодії з ним. Технологія передбачає імплантацію електродів в мозок.
Таким чином люди зможуть завантажувати і викачувати свої думки з
комп’ютера, повідомляє газета. Такі
методи збільшать можливості люд-

ського інтелекту, а також дозволять
лікувати деякі захворювання, зокрема, епілепсію і параліч. Маск неодноразово вказував на перспективність
створення таких технологій. Раніше
засновник Tesla розповідав, що «нейронне мереживо» – це електронний
шар мозку, який дозволить людям
миттєво отримувати інформацію з
мережі інтернет.
Джерело: УНІАН

Новиниприйому
науки
Правила
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Волоські горіхи
захищають від
інсульту та інфаркту

Американські вчені заявляють, що
щоденне вживання волоських горіхів
захищає від інсульту та інфаркту.
Вони провели дослідження за участю
15 осіб, які мали зайву вагу. Їх поділили
на дві групи. Першій давали тільки жирну їжу і напій на основі волоських горіхів.
Учасники з другої групи отримували ту ж саму їжу і напій-плацебо.
Дослідники оцінювали рівень жирів і
інсуліну в крові до і після прийому їжі.
За допомогою ультразвуку визначали
ступінь проходу крові через артерії.
Виявилося, що процес закупорювання артерій призупиняється, якщо
їсти волоські горіхи.

Замість уколів –
вибух у роті

Замість болючих уколів учені з Університету Каліфорнії у США створили спеціальну капсулу.
Вона має назву MucoJet. Принцип
роботи капсули: вона «вибухає» у
роті пацієнта, а ліки проникають в
організм через слизову оболонку.
Капсула має вигляд 15-міліметрового циліндру з двома відсіками. Всередині одного відсіку - вода, в іншому
- сухе хімічне реактивне паливо.
Коли пацієнт кладе капсулу в рот і
стискає зубами, всередині неї починається хімічна реакція. Від цього капсула «вибухає», її мембрани руйнуються
і ліки всмоктуються у капіляри у роті.
За словами вчених, тестування
капсули MucoJet на тваринах показало, що завдяки їй у тварин виробилось утричі більше антитіл. На людях
випробування ще не проводили.

У листі шпинату
виростили клітини
серцевого м’язу
людини

Вченим з Вустерського політехнічного інституту з США вдалося виростити тканину серця людини, використавши при цьому листя шпинату.
Вчені видалили з листя шпинату
ряд речовин, залишивши лише каркас з нейтральною целюлозою.
- Я проводив роботи на людських
серцях раніше, і коли я подивився

Газета
«Молодий
медик».

на листя шпинату, його стебло нагадало мені аорту. Так що я вирішив
працювати просто з ним, – говорить
провідний автор дослідження Джошуа Джершлак.
Дослідники вмістили клітини серцевої м’язової тканини в листя шпинату
і через кілька днів ті почали скорочуватися. Отримані тканини є лише
дослідним зразком і вченим ще належить визначити механізм їх взаємодії з організмом людини.
Фахівці сподіваються, що їх відкриття дозволить в майбутньому мінімізувати використання донорських
органів. Крім того, вчені мають намір
виростити легеневу тканину з броколі.

Американські
вчені визнали сою
здоровою їжею

Фахівці відзначають, що вживання
в їжу тофу, а ще фруктів і овочів знижує ризик серцевих захворювань.
Регулярне споживання соєвих продуктів запобігає ризику виникнення
ракової пухлини передміхурової залози у чоловіків і молочної залози - у
жінок.
Соя не тільки запобігає ракові грудей, а й активно бореться з раковими клітинами, що вже з’явилися.
Вчені відзначили високу тривалість
життя у тих, хто їв сою замість тваринного аналога. Після закінчення
дослідів вчені дійшли висновків, що
соя зберігає здоров’я і захищає людину від серйозних недуг.

Створений чоловічий
контрацептив
у вигляді гелю

Індійські вчені з інституту технологій в Харагпу створили новий метод
контрацепції для чоловіків, який блокує потік сперми.
Засіб RISUG є спеціальним гелем і
вводиться в організм за допомогою
ін’єкції. Він захищає від небажаної
вагітності, але як тільки чоловік припиняє робити таку ін’єкцію, дітородна
функція легко відновлюється.
Вчені відзначають, що створили
цей метод, щоб жінки не пили протизаплідні таблетки і не ставили
внутрішньоматкові спіралі. Тепер за
захист від вагітності відповідають
чоловіки.
Цей метод контрацепції працює за
принципом вазектомії, його ефективність перевищує 98%. Але вазектомія, на відміну від гелю, є довічним
методом, який не має зворотного
шляху.
Нова методика є не тільки безпечною і ефективною, а й одним з найдешевших способів контрацепції. В
середньому на цю процедуру буде
потрібно не більше 10 доларів.
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Головним недоліком RISUG є відсутність захисту від хвороб, що передаються статевим шляхом, в тому
числі - і ВІЛ.

Люди, позбавлені сну,
гостріше відчувають
запах їжі

Це з’ясували американські вчені
з Північно-Західного Університету США. З допомогою апарату МРТ
експерти спостерігали за реакцією
переферійної кори головного мозку.
В експерименті фіксувалася реакція людей на аромати їжі в випадку,
якщо учасник спав близько 4 годин
на добу, та коли повністю відпочив.
Виявилося, що у людей, які не виспались, названі ділянки кори мозку
дуже яскраво реагують на запахи
їжі — на інші запахи такої реакції
не було. Це пояснює, чому недосип
може стати першопричиною розвитку ожиріння.

На раптову смерть
може вказати втрата
нюху

Про раптову смерть може говорити
погіршення нюху. Це стверджують
шведські науковці зі Стокгольмського університету.
Нюх є показником того, як працює
головний мозок людини. Втрата
здатності розрізняти запахи може
сигналізувати про смертельно небезпечні проблеми, про які людина
раніше не здогадувалась, передає The Telegraph.
Протягом десяти років вчені спостерігали за 1 774 шведами віком від
40 до 90 років. Їм потрібно було ідентифікувати 13 різних запахів. Вчені
виявили, що ймовірність смерті була
тісно пов’язана з умінням правильно
розрізняти запахи.
Кожна невірна відповідь збільшувала шанси учасника експерименту
померти в період дослідження на 8%.
Раніше схоже дослідження провели
у США. Аналіз більше 3 тис. американців показав, що втрата здатності
розрізняти запахи може віщувати
швидку смерть літньої людини. Також втрата нюху має зв’язок із хворобою Альцгеймера.
За матеріалами «Gazeta.ua»
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