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Серед тих, кого Петро Порошенко відзначив з нагоди Дня медичного працівника, були й студенти-відмінники ВНМУ 
Тетяна Трофімчук, Олег і Юлія Лепетенки та Ольга Мотузенко. Вони отримали й честь зробити фото на пам’ять із Пре-
зидентом під час прийому у Маріїнському палаці 14 червня. У той день Петро Порошенко відзначив кращих медиків 
України державними нагородами.

Найкращих студентів-медиків привітав Президент

28 студентів Вінницького націо-
нального університету стали пере-
можцями всеукраїнських олімпіад, 
універсіад та чемпіонатів й отримали 
дипломи призерів наукових форумів. 
Вони, традиційно, проходили в укра-
їнських медичних університетах кра-
їни наприкінці навчального року. Ще 
десятеро майбутніх лікарів стали ди-
пломантами Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт-2018.

Зокрема, диплом І ступеня  та зван-
ня «Краща студентська команда» на 
ІІІ Всеукраїнському зимовому чем-
піонаті бригад екстреної (швидкої) 
медичної допомоги з міжнародною 
участю здобула команда 5-6-курс-
ників ВНМУ у складі Юрія Васильця, 
Андрія Сидоренка, Діни Пидоченко та 
Яни Скоробогач.

Ще трійка студентів - Яна Скороба-
гач, Наталя Усенко, Олександр Диба, 
- стала найкращою, посівши перше 
місце на олімпіаді з медицини над-
звичайних ситуацій. Командою відзна-

чились і студенти ВНМУ Владислав 
Муковнін, Аліна Дем’яненко, Генріх 
Ільницький на олімпіаді з медичної 
психології, де вони посіли перше міс-
це, а студенти 5-6 курсів медичних фа-
культетів №№ 1 та 2 Аліна Денисенко, 
Олена Юрій, Вікторія Андрухова, Со-
фія Ніколайчук та Валентина Савич 
стали переможцями ІІ Всеукраїнської 
олімпіади з клінічної фармакології.

Другокурсниця Ірина Литвиненко 
здобула перше місце на Всеукра-
їнській олімпіаді з латинської мови. 
Першим місцем за найкращу наукову 
доповідь на 79ій конференції студен-
тів та молодих вчених, яка проходила 
у Львівському національному ме-
дичному університеті, відзначилась 
Єлізавета Лагно. Дипломи І ступеня 
з Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт привезли Андрій 
Хромих та Олександра Телегузова. 
Вадим Стародуб та Вікторія Баглай 
отримали тут дипломи ІІ ступеня.

Друге місце у ІІ Етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з медичної 
генетики виборола й Анна Васильє-
ва. Роман Мельник посів друге місце 
на олімпіаді з оперативної хірургії та 
топографічної анатомії. Другою на 
Всеукраїнській олімпіаді з фармації 
стала Яна Марцевич, а Артем Голо-
ватюк - третім.

Третіми були студенти ВНМУ й на 
олімпіадах з фармакології (Вікто-
рія Шоєтова), з інфекційних хвороб 
(Ярослав Демчишин), з патфізіології 
(Тетяна Смага), з внутрішніх хвороб 
(Світлана Гнатенко), з гігієни (Вален-
тина Кузнецова) та патологічної ана-
томії (Ярослава Горобець).

Відзначились студенти ВНМУ й у 
змаганнях з хірургії та ендокриноло-
гії. Усіх переможців конкурсів та олім-
піад, а також їх наукових керівників, 
31 травня під час засідання Вченої 
Ради відзначив ректор ВНМУ, акаде-
мік НАМН України, проф., д. мед. н., 
Василь Максимович Мороз.

«ММ»

Чотири десятки студентів ВНМУ стали переможцями 
всеукраїнських олімпіад та чемпіонатів
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З 10 по 15 червня на базі кафедри 
медичної реабілітації та медико-
соціальної експертизи Вінниць-
кого національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова 
пройшов Реабілітаційний освіт-
ній курс у рамках програми «Сис-
тема реабілітації у США та шляхи 
реформування в Україні: від під-
готовки фахівців до практичної 
реалізації». 

Проведення цієї освітньої програми 
підтримує НАТО. У її рамках в Укра-
їну вже вчетверте завітала команда 
американських лікарів фізичної та 
реабілітаційної медицини, фізичних 
терапевтів, ерготерапевтів, які на-
вчають українських колег практикам 
відновлення здоров’я у США. 

Американські фахівці демонструва-
ли українцям основні принципи роботи 
реабілітаційної мультидисциплінарної 
команди, клінічні розбори, читали лек-
ції та проводили майстер-класи.

Учасниками курсу стали 100 україн-
ських спеціалістів, які були відібрані 
членами американської команди із 
більш як 400 українських лікарів що 
бажали взяти у ньому участь. Тренери 
ж, які прибули до Вінниці з американ-
ського штату Вісконсин, вважають, 
що ідея курсу у тому, щоб українські 
спеціалісти випробували реабіліта-
цію на собі, отримуючи досвід.

На те, що реабілітологів потрібно вбу-
довувати у систему української меди-
цини, наголошує й завідувач кафедри 
медичної реабілітації та медико-со-
ціальної експертизи  ВНМУ, д. мед.н., 
проф. Петро Федорович Колісник:

- Західна медицина не набагато 
розвинутіша, ніж наша, але, завдяки 
тому, що у них існує реабілітація, сис-
тема, охорони здоров’я на Заході по-
будована більш ефективно. Нам тре-
ба зрозуміти, як саме функціонує та 
система і чого саме не вистачає на-
шій системі охорони здопров’я. Коли 
у ній діє медична реабілітація, країна 
не витрачає, як здається деяким лі-
карям, а економить гроші: вклавши 
один долар у реабілітацію, деякі кра-
їни отримують економію у 7, а деякі 
– у 17 доларів за рахунок економії ви-
трат системи охорони здоров’я. 

Адже, на думку Петра Федоровича, 
пацієнт, якого на 2-3 день після опе-
рації направили на реабілітацію, не 
займає дороговартісне ліжко у лікар-
ні, а знаходиться у реабілітаційному 
відділенні, де з ним працюють по 2-3 
години на день, проводять профілак-
тику пролежнів, гіпостатичних пнев-

моній, уросепсісу, тромбоемболічних  
та інших ускладнень.

– Було проведене дослідження: 
якщо людина протягом 3 тижнів не 
займається реабілітацією, а просто 
лежить, всі її системи втрачають 
близько 30% функціональних мож-
ливостей, які потім відновлюємо 
місяцями, – говорить Петро Федо-
рович. – Крім того, команда реабілі-
тологів точно знає, куди спрямувати 
пацієнта на амбулаторну реабіліта-
цію, яка може забирати у 4-5 разів 
менше часу, ніж зараз, коли пацієнт 
шукає таку реабілітацію сам.

Курс, що проходив у Вінниці, на 
думку Петра Колісника, дав лікарям 
абсолютне уявлення, як влаштована 
реабілітація, сформував практичні 
навички: лікарі розумітимуть, при-
наймні, яка робота їх чекає, що їм 
треба ще довчити, щоб займатись 
медичною реабілітацією. Впрова-
дження системи реабілітації в Укра-
їні сприятиме й включенню людей у 
соціум вважає професор:

– Людина з інвалідністю й непра-
цездатність – різні речі. У нашій 
країні  пацієнт, втративши ногу або 
маючи іншу причину обмеження жит-
тєдіяльності, хоче одержувати пен-
сію і не працювати, а на Заході йому 
знаходять відповідну роботу, яку він 
може робити без ноги. Якщо він хоче 
повернутись до своєї спеціальності, 
то йому зроблять абсолютно функ-
ціональний протез або ефективно 
компенсують втрачену функцію за 
рахунок девайсів, приладів. Паці-
єнта супроводжують до його соціа-
лізації або до переведення у хоспіс, 
якщо така соціалізація неможлива. 
У нас же реабілітацію розуміють як 
відновне лікування у поліклініці або 
санаторно-курортному закладі.

На думку доцента, к.мед.н., Сергія 
Колісника, курс важливий з огляду й 
на військову операцію, яка відбува-
ється в Україні:

- Ми не маємо права на помилку, й 
нам обов’язково потрібно взяти вже 
готовий досвід країн, які мали потре-
бу у реабілітації у періоди ведення 
військових дій, та пристосувати його 
до умов сьогодення. Для цього нам 
необхідні зовнішні консультації спе-
ціалістів США, Ізраїлю, країн Європи, 
які могли б максимально ефективно 
підготувати команду для роботи у 
реабілітаційній сфері, а також пора-
дити, як організувати систему на всіх 
етапах реабілітації – гострому, підго-
строму та тривалому.

Аби медична реабілітація запра-
цювала в Україні, потрібно, на дум-
ку фахівців, законодавчо створити 
у кожній багатопрофільній лікарні 
реабілітаційні відділення, де працю-
ватимуть реабілітаційні команди. А 
також - перевести підготовку фахів-
ців з реабілітації до системи охорони 
здоров’я, як це відбувається, принай-
мні, у США. Наразі ж 20 тисяч реабі-
літологів в Україні випустили універ-
ситети системи МОН, які не мають 
клінічних баз.

– Ми колись до цього дійдемо?
– Думаю, що так. У нас немає іншо-

го виходу, – говорить Петро Коліс-
ник.

Більше про проект можна дізна-
тись з його офіційного сайту: http://
rehabteam.info

Наступним кроком впровадження ре-
абілітаційної медицини в Україні стане 
симпозіум за участі європейських фа-
хівців, який на базі ВНМУ планується 
провести у жовтні цього року.

Спілкувалась   
Вікторія РОДІНКОВА

Реабілітація – новий елемент 
медичної системи України

На базі Вінницького національного медичного університету 
пройшов освітній курс за програмою, підтриманою НАТО
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І. Загальні положення
1.1. Правила прийому до Вінниць-

кого національного медичного уні-
верситету ім. М.І. Пирогова (далі 
– Правила прийому) розроблені 
Приймальною комісією Вінницького 
національного медичного універ-
ситету ім. М.І. Пирогова (далі – Уні-
верситету) відповідно до законо-
давства України, Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних за-
кладів України в 2017 році, затвер-
джених наказом Міністерства осві-
ти і науки України від 13 жовтня 2017 
року № 1378 та зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 23 лис-
топада 2016 року за № 1515/29645. 

1.2. Вінницький національний ме-
дичний університет ім. М.І. Пирогова 
оголошує прийом на навчання за ви-
щою освітою за ступенем магістра 
на підставі акту узгодження перелі-
ку спеціальностей та ліцензованого 
обсягу, затвердженого МОН Укра-
їни та відповідно до Наказу МОН 
України № 1397л від 30.06.2016 року 
«Про ліцензування освітньої діяль-
ності» згідно з яким затверджено 
протокольне рішення засідання Лі-
цензійної комісії Міністерства освіти 
і науки України щодо видачі ліцензій 
на освітню діяльність закладів осві-
ти у сфері вищої освіти, розширен-
ня провадження освітньої діяльності 
(започаткування нової спеціальнос-
ті, 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 діяльнос-
ті», яким було затверджено рішен-
ня Ліцензійної комісії МОН України 
від 25.05.2017 (протокол № 53/1), 
та наказу МОН України № 119-л від 
09.06.2017 «Про ліцензування освіт-
ньої діяльності», яким було затвер-
джено рішення Ліцензійної комісії 
МОН України від 08.06.2017 (про-
токол № 55/1), наказу МОН України 
№ 96-л від 15.05.2017 р «Про перео-
формлення ліцензій», Витягу ВО № 
00020-002001 з Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти 
щодо здійснення освітньої діяль-
ності закладу освіти у сфері вищої 
освіти та цих Правил прийому. 

1.3. Прийом до Вінницького наці-
онального медичного університету 
ім. М.І. Пирогова (далі – Універси-
тет) здійснюється на конкурсній 

основі за відповідними джерелами 
фінансування.

1.4. Організацію прийому вступ-
ників до Вінницького національно-
го медичного університету ім. М.І. 
Пирогова здійснює приймальна 
комісія, склад якої затверджено на-
казом ректора Університету, який 
є її головою. Приймальна комісія 
діє згідно з Примірним положенням 
про Приймальну комісію вищого на-
вчального закладу, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 15 жовтня 2015 року № 
1085, зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України 04 листопада 
2015 року за № 1353/27798 та По-
ложенням про приймальну комісію 
Вінницького національного медич-
ного університету ім. М.І. Пирогова 
(далі Положенням). 

Ректор Університету забезпечує 
дотримання законодавства Укра-
їни, у тому числі Умов прийому на 
навчання до закладів вищої освіти 
України в 2018 році та цих Правил 
прийому, а також відкритість та про-
зорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, при-
йняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідно-
го наказу ректора Університету та/
або виконання процедур вступної 
кампанії.

Усі питання, пов`язані з прийомом 
до Вінницького національного ме-
дичного університету ім. М.І. Пиро-
гова, вирішуються приймальною 
комісією на її засіданнях. Рішення 
приймальної комісії оприлюдню-
ються на офіційному веб-сайті Уні-
верситету, як правило, в день при-
йняття або не пізніше дня, ніж на 
наступний день після прийняття від-
повідного рішення.

1.5. У Правилах прийому до Ві-
нницького національного медич-
ного університету ім. М.І. Пирогова 
терміни вживаються у таких значен-
нях:

1) адресне розміщення держав-
ного замовлення – надання вступ-
нику рекомендації до зарахування 
на місця навчання за державним 
замовленням на підставі здобутого 
ним більшого (порівняно з іншими 
вступниками) конкурсного бала за 
заявою з вищою пріоритетністю; 

2) вступне випробування – оці-
нювання підготовленості вступника 
до здобуття вищої освіти, що про-
водиться у формі зовнішнього не-
залежного оцінювання, вступного 

іспиту, співбесіди з конкурсного 
предмета (предметів), творчого кон-
курсу, творчого заліку, фахового 
випробування, єдиного фахового 
вступного іспиту, єдиного фахового 
вступного випробування, презента-
ції дослідницьких пропозицій чи до-
сягнень; 

вступний іспит – форма вступно-
го випробування, яка передбачає 
оцінювання знань, умінь та навичок 
вступника з конкурсного предмета, 
результати якого зараховуються до 
конкурсного бала вступника, або 
вступника допускається до участі 
в конкурсному відборі або до інших 
конкурсних випробувань; 

конкурсний предмет – навчаль-
ний предмет (дисципліна), рівень 
навчальних досягнень з якого (якої) 
враховується при проведенні кон-
курсного відбору на навчання до за-
кладу вищої освіти; 

презентація дослідницьких про-
позицій чи досягнень – форма 
вступного випробування, що може 
бути передбачена при вступі для 
здобуття освітнього ступеня докто-
ра філософії, яка полягає в заслу-
ховуванні та обговоренні наукового 
повідомлення вступника; 

співбесіда – форма вступного ви-
пробування, яка передбачає оціню-
вання підготовленості (оцінювання 
знань, умінь та навичок вступника з 
конкурсного предмета (предметів)) 
і мотивованості вступника, за ре-
зультатами якої приймається про-
токольне рішення щодо надання 
вступнику рекомендації до зараху-
вання; 

3) єдина державна електронна 
база з питань освіти (далі – Єдина 
база) – автоматизована система, 
функціями якої є збір, верифікація, 
оброблення, зберігання та захист 
інформації про систему освіти. Під 
час прийому на навчання до закла-
дів вищої освіти України в 2018 році 
програмні засоби Єдиної бази за-
безпечують можливість подачі (реє-
страції) та розгляду заяв вступників 
про допуск до участі в конкурсному 
відборі до закладів вищої освіти, 
формування рейтингових списків 
вступників, списків вступників, ре-
комендованих до зарахування до 
закладів вищої освіти, адресного 
розміщення державного замовлен-
ня для прийому вступників на здо-
буття вищої освіти та наказів про 
зарахування на навчання до закла-
дів вищої освіти у порядку та стро-

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання до Вінницького 

національного медичного університету 
ім. М.І. Пирогова у 2018 році
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ки, передбачені цими Умовами; 
4) конкурсний відбір – процеду-

ра відбору вступників на конкурсні 
пропозиції на основі конкурсних 
балів та (в разі їх використання) прі-
оритетностей заяв вступників для 
здобуття вищої освіти (на конкурс-
ній основі); 

вступник – особа, яка подала зая-
ву про допуск до участі в конкурсно-
му відборі на певну конкурсну про-
позицію до закладу вищої освіти; 

конкурсний бал – комплексна 
оцінка досягнень вступника, яка 
обраховується за результатами 
вступних випробувань та іншими 
показниками з точністю до 0,001 
відповідно до цих Умов та Правил 
прийому; 

пріоритетність – визначена 
вступником під час подачі заяв 
черговість заяв (де 1 є найвищою 
пріоритетністю) їх розгляду при 
адресному розміщенні державного 
замовлення; заклад вищої освіти в 
Правилах прийому може передба-
чати встановлення локальних прі-
оритетностей для вступу на основі 
здобутого раніше освітнього сту-
пеня або освітньо-кваліфікаційного 
рівня; 

5) конкурсна пропозиція (кон-
курс) – пропозиція закладу вищої 
освіти (відокремленого структурно-
го підрозділу закладу вищої освіти, 
структурного підрозділу закладу 
вищої освіти, який знаходиться в 
іншому населеному пункті, аніж 
місцезнаходження закладу вищої 
освіти) щодо кількості місць для 
прийому вступників на певний рі-
вень вищої освіти, спеціальність 
(напрям підготовки, спеціалізацію, 
освітню програму, одну або декіль-
ка нозологій, мов, один або декілька 
музичних інструментів тощо в меж-
ах спеціальності), форму навчання, 
курс, строк навчання, на основі здо-
бутого освітнього рівня або ступеня 
(освітньо-кваліфікаційного рівня). 
Розрізняють відкриті, закриті (фік-
совані) та небюджетні конкурсні 
пропозиції. Відкриті конкурсні про-
позиції можуть входити в широку 
конкурсну пропозицію; 

відкрита конкурсна пропозиція 
(відкритий конкурс) – конкурсна 
пропозиція, для якої кількість місць 
для навчання за державним замов-
ленням визначається при адресно-
му розміщенні державного замов-
лення в межах між кваліфікаційним 
мінімумом та максимальним об-
сягом державного замовлення або 
дорівнює нулю в разі неможливості 
сформувати кваліфікаційний міні-
мум державного замовлення; 

закрита (або фіксована) кон-
курсна пропозиція (закритий або 
фіксований конкурс) – конкурсна 
пропозиція із заздалегідь визначе-
ною кількістю місць для навчання 

за державним або регіональним 
замовленням (загальний обсяг дер-
жавного або регіонального замов-
лення); 

кваліфікаційний мінімум дер-
жавного замовлення – мінімальна 
кількість вступників, яка може бути 
рекомендована на відкриту кон-
курсну пропозицію при адресному 
розміщенні державного замовлен-
ня для відкриття набору на неї (тіль-
ки для спеціальностей, які входять 
до Переліку спеціальностей, яким 
надається особлива підтримка (до-
даток 2); 

максимальний обсяг державно-
го замовлення – максимальна кіль-
кість вступників на відкриту кон-
курсну пропозицію, яка може бути 
рекомендована для зарахування на 
місця державного замовлення; 

небюджетна конкурсна пропо-
зиція – конкурсна пропозиція, на 
яку не надаються місця для навчан-
ня за державним або регіональним 
замовленням; 

широка конкурсна пропозиція 
(широкий конкурс) – сукупність 
відкритих конкурсних пропозицій, 
яка складає спільну пропозицію 
державними закладами вищої осві-
ти широкого обсягу державного за-
мовлення для прийому вступників 
на місця навчання за державним 
замовленням на певну галузь, спе-
ціальність (спеціалізацію) та форму 
навчання. Відкрита конкурсна про-
позиція може входити лише до од-
нієї широкої конкурсної пропозиції; 

широкий обсяг (суперобсяг) 
державного замовлення – кіль-
кість місць на відкриті конкурсні 
пропозиції, які складають широку 
конкурсну пропозицію, на які може 
бути надано рекомендацію для за-
рахування на місця державного за-
мовлення; 

6) право на зарахування за кво-
тами – право вступника, щодо за-
рахування на навчання до закладу 
вищої освіти за квотою-1, квотою-2 
та квотою-3, квотою для іноземців, 
що реалізується відповідно до цих 
Умов; 

квота-1 – визначена частина мак-
симального обсягу державного за-
мовлення (для відкритих конкурс-
них пропозицій) або загального 
обсягу державного або регіональ-
ного замовлення (для закритих 
(фіксованих) конкурсних пропо-
зицій), яка може бути використана 
для прийому вступників на основі 
повної загальної середньої освіти, 
що мають право на вступ на основі 
вступних іспитів, крім осіб, які ма-
ють право на квоту-2 або вступають 
відповідно до Порядку прийому для 
здобуття вищої та професійно-тех-
нічної освіти осіб, місцем прожи-
вання яких є територія проведення 
антитерористичної операції (на пе-

ріод її проведення), затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21 червня 2016 року No 
697, зареєстрованого у Міністер-
стві юстиції України 01 липня 2016 
року за №907/29037 (далі – наказ 
№ 697); 

квота-2 – визначена частина мак-
симального обсягу державного за-
мовлення (для відкритих конкурс-
них пропозицій) або загального 
обсягу місць державного або регі-
онального замовлення (для закри-
тих (фіксованих) конкурсних пропо-
зицій) в уповноважених закладах 
вищої освіти, яка може бути вико-
ристана для прийому вступників на 
основі повної загальної середньої 
освіти, що мають право на вступ на 
основі вступних іспитів відповідно 
до Порядку прийому для здобуття 
вищої та професійно-технічної осві-
ти осіб, які проживають на тимчасо-
во окупованій території України, за-
твердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 24 травня 
2016 року № 560, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 31 
травня 2016 року за № 795/28925 
(далі – наказ № 560);

квота-3 – визначена частина ре-
гіонального замовлення, яка може 
бути використана комунальним 
закладом вищої освіти для при-
йому на навчання на основі повної 
загальної середньої освіти осіб, які 
її здобули в закладах освіти на те-
риторії відповідної адміністративно-
територіальної одиниці; 

квота для іноземців – визначена 
частина обсягу місць державного 
замовлення, яка використовується 
для прийому вступників з числа: 

іноземців, які прибувають на на-
вчання відповідно до міжнародних 
договорів України; 

закордонних українців, статус 
яких засвідчений посвідченням за-
кордонного українця; 

іноземців та осіб без громадян-
ства, які постійно проживають в 
Україні, осіб, яким надано статус 
біженця в Україні, та осіб, які потре-
бують додаткового або тимчасового 
захисту; 

7) право на першочергове за-
рахування до вищих медичних і 
педагогічних навчальних закла-
дів – право вступника, передбаче-
не законом, щодо зарахування на 
навчання до закладу вищої освіти 
за державним або регіональним 
замовленням за спеціальностями 
галузей знань 01 «Освіта/Педаго-
гіка» та 22 «Охорона здоров’я» в 
разі укладення ним угоди про від-
працювання не менше трьох років 
у сільській місцевості або селищах 
міського типу, що реалізується від-
повідно до цих Умов; 

8) рейтинговий список вступни-
ків – список вступників за черговіс-

Правила прийому
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тю зарахування на навчання на кон-
курсну пропозицію, що формується 
відповідно до цих Умов та Правил 
прийому; 

9) технічна помилка – помилка, 
яка допущена уповноваженою осо-
бою приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду заяв під час 
внесення відомостей про вступника 
або заяви до Єдиної бази, що під-
тверджується актом про допущену 
технічну помилку; 

10) термін «ваучер» вживається у 
значенні, наведеному в Законі Укра-
їни «Про зайнятість населення»; 

11) інші терміни вживаються у зна-
ченнях, наведених у Законі України 
«Про вищу освіту». 

ІІ. Прийом на навчання для здо-
буття вищої освіти

2.1. Для здобуття ступенів вищої 
освіти приймаються: 

особи, які здобули повну загаль-
ну середню освіту – для здобуття 
ступеня магістра фармацевтичного 
спрямування; 

особи, які здобули повну загальну 
середню освіту – для здобуття сту-
пеня магістра медичного спряму-
вання; 

особи, які здобули ступінь магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста), – для здобуття ступеня 
доктора філософії. 

Перелік спеціальностей медич-
ного та фармацевтичного спряму-
вання, з яких може здійснюватися 
прийом на навчання за ступенем 
магістра на основі повної загаль-
ної середньої освіти, наведено удо-
датку 1 до Умов та Правил прийо-
му. Заклади вищої освіти можуть 
здійснювати прийом на навчання 
вступників на основі повної загаль-
ної середньої освіти як для здобуття 
ступенів бакалавра, магістра, так і 
ступеня магістра за спеціальністю 
226 «Фармація, промислова фарма-
ція». 

Для здобуття ступеня доктора 
філософії за спеціальностями ме-
дичного спрямування приймаються 
особи, які здобули ступінь магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста) з відповідної спеціаль-
ності медичного спрямування. Осо-
бливості прийому на навчання за 
ступенем доктора філософії у Ві-
нницькому національному медично-
му університеті ім. М.І. Пирогова ре-
гламентуються окремим додатком 
до Правил прийому до ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова.

2.2. Вступники приймаються на на-
вчання на перший курс. Особи, які 
здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста, мо-
жуть прийматись на другий (третій) 
курс або на перший курс (зі скоро-
ченим строком навчання). 

Здобувачі вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста 
на основі повної загальної серед-
ньої освіти або освітньо-кваліфі-
каційного рівня молодшого спеціа-
ліста медичного, фармацевтичного 
спрямувань, які були відраховані 
або перервали навчання у зв’язку 
з академічною відпусткою, мають 
право бути поновленими для про-
довження навчання для здобуття 
ступеня магістра на основі повної 
загальної середньої освіти або 
освітньо-кваліфікаційного рівня мо-
лодшого спеціаліста за тією самою 
або спорідненою в межах галузі 
знань спеціальністю у тому самому 
або в іншому закладі вищої освіти. 

2.3. Прийом на навчання прово-
диться за спеціальностями (спеці-
алізаціями) відповідно до Переліку 
галузей знань і спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвер-
дженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 29 квітня 2015 року 
№ 266. 

Прийом вступників на навчання 
проводиться на конкурсні пропози-
ції, які самостійно формує заклад 
вищої освіти. 

Назви конкурсних пропозицій 
формуються без позначок та скоро-
чень державною мовою. 

2.4. Особливості прийому на на-
вчання до закладів вищої освіти 
осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території або пересели-
лися з неї після 01 січня 2018 року, 
визначаються наказом № 560. 

2.5. Особливості прийому до за-
кладів вищої освіти осіб, місцем 
проживання яких є територія прове-
дення антитерористичної операції 
(на період її проведення) або які пе-
реселилися з неї після 01 січня 2018 
року, визначаються наказом № 697. 

2.6. Особливості прийому на на-
вчання іноземців та осіб без грома-
дянства до Вінницького національ-
ного медичного університету ім. М.І. 
Пирогова регламентується окре-
мим додатком до Правил прийому 
до ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

ІІІ. Джерела фінансування здо-
буття вищої освіти

1. Фінансування підготовки здобу-
вачів вищої освіти здійснюється: 

за рахунок видатків державного 
бюджету у державних закладах ви-
щої освіти (державне замовлення) 
та за рахунок видатків місцевих бю-
джетів у державних та комунальних 
закладах вищої освіти (регіональне 
замовлення); 

за рахунок цільових пільгових дер-
жавних кредитів. Отримання цільо-
вих пільгових державних кредитів 
для здобуття вищої освіти здійсню-
ється відповідно до Порядку надан-
ня цільових пільгових державних 
кредитів для здобуття вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 16 червня 
2003 року № 916; 

за ваучерами; 
за кошти фізичних та/або юридич-

них осіб (на умовах договору, зо-
крема за кошти грантів, які отримав 
заклад вищої освіти на проведення 
наукових досліджень, за якими пе-
редбачається підготовка здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філо-
софії або доктора наук). 

3.2. Громадяни України мають 
право безоплатно здобувати вищу 
освіту в державних і комунальних 
закладах вищої освіти на конкурс-
ній основі відповідно до стандартів 
вищої освіти, якщо певний ступінь 
вищої освіти громадянин здобуває 
вперше за кошти державного або 
місцевого бюджету. 

Особи, які здобули освітньо-ква-
ліфікаційний рівень спеціаліста за 
державним або регіональним за-
мовленням, можуть здобувати сту-
пінь магістра лише за кошти фізич-
них та/або юридичних осіб. 

Особи, які здобули освітньо-квалі-
фікаційний рівень молодшого спе-
ціаліста, можуть здобувати ступінь 
магістра медичного або фармацев-
тичного спрямувань на основі цього 
рівня лише за кошти фізичних та/
або юридичних осіб. 

3.3. Громадяни України, які не за-
вершили навчання за державним 
або регіональним замовленням за 
певним ступенем вищої освіти, ма-
ють право повторного вступу для 
безоплатного здобуття вищої осві-
ти в державних і комунальних за-
кладах вищої освіти за тим самим 
ступенем освіти за умови відшко-
дування до державного або місце-
вого бюджету коштів, витрачених 
на оплату послуг з підготовки фа-
хівців, відповідно до Порядку від-
шкодування коштів державного або 
місцевого бюджету, витрачених на 
оплату послуг з підготовки фахівців, 
затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 26 серпня 
2015 року № 658.  

Вступ на навчання для здобуття 
ступеня магістра медичного, фар-
мацевтичного спрямувань на осно-
ві повної загальної середньої освіти 
вважається вступом одночасно на 
ступінь бакалавра та магістра в ро-
зумінні абзацу першого цього пунк-
ту. 

3.4. Громадяни України мають пра-
во безоплатно здобувати вищу осві-
ту за другою спеціальністю у дер-
жавних та комунальних закладах 
вищої освіти: 

якщо за станом здоров’я вони 
втратили можливість виконувати 
службові чи посадові обов’язки за 
отриманою раніше кваліфікацією, 
що підтверджується висновками 
медико-соціальної експертної комі-
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сії, та в інших випадках, передбаче-
них законом; 

якщо вони мають направлення на 
навчання, видане державним (регіо-
нальним) замовником відповідно до 
законодавства. 

3.5. Іноземці та особи без грома-
дянства, які постійно проживають в 
Україні, особи, яким надано статус 
біженця в Україні, особи, які потре-
бують додаткового або тимчасово-
го захисту, та особи, яким надано 
статус закордонного українця, і які 
перебувають в Україні на законних 
підставах, мають право на здобуття 
вищої освіти нарівні з громадяна-
ми України. Здобуття вищої освіти 
зазначеними категоріями осіб за 
кошти державного бюджету здій-
снюється в межах квот, визначених 
Кабінетом Міністрів України. 

3.6. Особи, які навчаються у за-
кладах вищої освіти, мають право 
на навчання одночасно за декілько-
ма освітніми програмами, а також 
у декількох закладах вищої освіти 
за умови здобуття тільки однієї ви-
щої освіти за кожним ступенем за 
кошти державного (місцевого) бю-
джету (здобуття ступеня магістра 
медичного, фармацевтичного або 
ветеринарного спрямувань на осно-
ві повної загальної середньої освіти 
або освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста вважається 
одночасним здобуттям ступенів ба-
калавра та магістра). 

Не допускається одночасне на-
вчання на денній формі навчання за 
двома чи більше спеціальностями 
(спеціалізаціями, освітніми програ-
мами, напрямами підготовки, рівня-
ми, ступенями) за кошти державно-
го або місцевого бюджетів. 

ІV. Обсяги прийому та обсяги 
державного (регіонального) за-
мовлення

4.1. Прийом на навчання здійсню-
ється в межах ліцензованого обсягу 
для кожного рівня вищої освіти та 
спеціальності. 

Ліцензований обсяг при зараху-
ванні для здобуття вищої освіти для 
кожного рівня вищої освіти та спе-
ціальності обліковується за кален-
дарний рік, який триває з 01 січня по 
31 грудня. 

4.2. Прийом на навчання за дер-
жавним замовленням здійснюється 
на спеціальності та форми навчання 
відповідно, за якими воно сформо-
вано Кабінетом Міністрів України. 
Міністерство освіти і науки України, 
інші державні замовники визнача-
ють з окремих спеціальностей пе-
реліки предметних спеціальностей 
та спеціалізацій, за якими здійсню-
ються формування та розміщення 
державного замовлення, відповід-
но до Переліку наказів Міністерства 
освіти і науки України, якими визна-

чаються предметні спеціальності та 
спеціалізації окремих спеціальнос-
тей, за якими здійснюються фор-
мування та розміщення державного 
замовлення (додаток 3). Прийом на 
навчання за державним замовлен-
ням можуть здійснювати заклади 
вищої освіти, які здобули ліцензію 
за відповідним ступенем та спеці-
альністю не пізніше 31 грудня 2017 
року. 

Прийом на навчання за регіональ-
ним замовленням здійснюється на 
спеціальності (предметні спеціаль-
ності, спеціалізації) та форми на-
вчання, за якими воно надано регі-
ональним замовником для кожного 
закладу вищої освіти та форм на-
вчання. 

4.3. Розподіл обсягу прийому за 
державним та регіональним за-
мовленням між закладами вищої 
освіти здійснюється державними 
(регіональними) замовниками за 
спеціальностями (предметними 
спеціальностями, спеціалізаціями) 
та формами навчання. 

4.4. Обсяг прийому за кошти фізич-
них та/або юридичних осіб на закри-
ті (фіксовані) та відкриті конкурсні 
пропозиції визначається закладом 
вищої освіти у межах різниці між лі-
цензованим обсягом з урахуванням 
його поділу за формами навчання 
та загальним (максимальним) обся-
гом державного або регіонального 
замовлення. Цей обсяг може кори-
гуватись з урахуванням фактично 
отриманого державного (регіональ-
ного) замовлення. 

Обсяг прийому на небюджетну 
конкурсну пропозицію визначається 
закладом вищої освіти у межах лі-
цензованого обсягу з урахуванням 
його поділу за формами навчання. 

4.5. Загальний обсяг державного 
замовлення для закритих (фіксова-
них) конкурсних пропозицій, макси-
мальний обсяг державного замов-
лення та кваліфікаційний мінімум 
державного замовлення для відкри-
тих конкурсних пропозицій, обсяги 
квоти-1, квоти-2, квоти-3, квоти для 
іноземців для закритих (фіксова-
них) та відкритих конкурсних про-
позицій, обсяг прийому за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на 
відкриті та закриті (фіксовані) кон-
курсні пропозиції, обсяг прийому 
на небюджетні конкурсні пропози-
ції оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті закладу вищої освіти та 
визначається в Правилах прийому 
(після отримання необхідної інфор-
мації від державного (регіонально-
го) замовника). 

V. Строки прийому заяв та до-
кументів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання

5.1. Для вступу на перший курс для 
здобуття ступеня магістра медич-

ного, фармацевтичного спрямувань 
на основі повної загальної серед-
ньої освіти за денною формою на-
вчання:

реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхід-
них документів розпочинається 02 
липня та закінчується о 18.00 годині 
25 липня;

прийом заяв та документів, перед-
бачених розділом VІ Умов та Пра-
вил прийому, розпочинається 12 
липня, закінчується о 18.00 годині 
20 липня для осіб, які вступають на 
основі співбесіди або вступних іс-
питів; о 18.00 годині 26 липня – для 
осіб, які вступають тільки на основі 
сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання;

вступні іспити проводяться з 21 до 
26 липня включно;

співбесіди проводяться з 21 до 23 
липня включно.

Оприлюднення списків осіб, ре-
комендованих до зарахування за 
результатами співбесіди та за кво-
тою-2, з повідомленням про отри-
мання чи неотримання ними права 
здобувати вищу освіту за держав-
ним або регіональним замовленням 
здійснюється не пізніше 12.00 годи-
ни 24 липня. Вступники, які отрима-
ли рекомендації, мають виконати 
вимоги до зарахування на місця 
державного замовлення до 18.00 го-
дини 25 липня, а також подати пись-
мову заяву про анулювання заяв на 
інші місця державного замовлення. 
Зарахування цієї категорії вступни-
ків за державним замовленням від-
бувається не пізніше 12.00 години 
26 липня. Заяви зарахованих осіб 
на інші місця державного замовлен-
ня анулюються впродовж 26 липня. 

Формування рейтингового списку 
вступників, які вступають на осно-
ві сертифікатів зовнішнього неза-
лежного оцінювання та вступних 
іспитів (у тому числі за квотою-1 та 
квотою-3), із зазначенням рекомен-
дованих до зарахування формуєть-
ся на основі конкурсного бала за 
кожною конкурсною пропозицією 
згідно з виставленими вступника-
ми пріоритетностями з повідомлен-
ням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту 
за державним або регіональним за-
мовленням та оприлюднюється не 
пізніше 01 серпня. 

Вступники, які отримали рекомен-
дації, мають виконати вимоги до за-
рахування:

на місця державного або регіо-
нального замовлення – до 18.00 го-
дини 06 серпня; 

на місця, що фінансуються за ко-
шти фізичних та/або юридичних 
осіб – до 18.00 години 14 серпня.

Зарахування вступників прово-
диться:

за державним або регіональним 
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замовленням – не пізніше 12.00 го-
дини 07 серпня;

за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів та за кошти фі-
зичних та/або юридичних осіб – 15 
серпня.

Переведення на вакантні місця 
державного, регіонального замов-
лення та на місця за рахунок цільо-
вих пільгових державних кредитів 
осіб, які зараховані на навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних 
осіб на основі повної загальної се-
редньої освіти (відповідно до Умов 
та Правил прийому прийому), – не 
пізніше 18 серпня. 

5.2. Для вступу на перший курс для 
здобуття ступеня магістра медично-
го, фармацевтичного спрямувань, 
на основі повної загальної серед-
ньої освіти за іншими (крім денної) 
формами навчання: 

строки прийому заяв та докумен-
тів, конкурсного відбору та зараху-
вання на навчання за державним 
або регіональним замовленням, 
та за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів визначаються 
пунктом 1 цього розділу; 

строки прийому заяв та докумен-
тів, конкурсного відбору та зара-
хування на навчання за рахунок 
коштів фізичних та/або юридичних 
осіб визначаються Правилами при-
йому, при цьому прийом документів 
починається 12 липня, а закінчуєть-
ся 1 серпня; 

 зарахування проводиться не пізні-
ше 15 серпня.

VІ. Порядок прийому заяв та 
документів для участі у конкурс-
ному відборі до закладів вищої 
освіти

6.1. Вступники на основі повної за-
гальної середньої освіти за денною 
та заочною формами навчання по-
дають заяви: 

тільки в електронній формі, крім 
визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за 

співбесідою, іспитами та/або кво-
тою-1, квотою-2 відповідно до Умов 
та Правил прийому;

при наявності розбіжностей в 
прізвищі, імені, по батькові, даті на-
родження, статі або громадянстві 
вступника в його документах;

у разі подання іноземного доку-
мента про освіту;

у разі подання документа про по-
вну загальну середню освіту, вида-
ного до запровадження фотополі-
мерних технологій їх виготовлення;

у разі відсутності в Єдиній базі ві-
домостей про документи про серед-
ню або вищу освіту, які є підставою 
для допуску до участі в конкурсі;

у разі неможливості зареєструва-
ти електронний кабінет або подати 
заяву в електронній формі з інших 
причин, підтвердженої довідкою 

приймальної комісії закладу вищої 
освіти.

Вступники можуть подати до семи 
заяв на місця державного та регі-
онального замовлення в закритих 
(фіксованих) та відкритих конкурс-
них пропозиціях не більше ніж з 
чотирьох спеціальностей. Подання 
заяв на конкурсні пропозиції для 
участі в конкурсі на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб не 
обмежується. 

6.2. Заява в електронній формі по-
дається вступником шляхом запо-
внення електронної форми в режимі 
он-лайн та розглядається приймаль-
ною комісією ВНМУ ім. М.І. Пирогова 
згідно з Порядком подання та роз-
гляду заяв в електронній формі на 
участь у конкурсному відборі до за-
кладів вищої освіти України в 2018 
році, затвердженим наказом Мініс-
терства освіти і науки України від 13 
жовтня 2017 року № 1378. 

При Приймальній комісії ВНМУ ім. 
М.І. Пирогова створюється консуль-
таційний центр для надання допо-
моги вступникам при поданні заяв 
в електронній формі. Вступники 
можуть звернутися до консульта-
ційного центру з метою створення 
електронного кабінету, внесення 
заяв в електронній формі, заван-
таження додатку до документу про 
повну загальну середню освіту, до-
відки про реєстрацію місця прожи-
вання (у разі необхідності), згідно з 
додатком 13 Правил реєстрації міс-
ця проживання та Порядку передачі 
органами режстрації інформації до 
Єдиного державного демографічно-
го реєстру, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
02 березня 2016 року № 207.

6.3. Заява в паперовій формі по-
дається вступником особисто до 
приймальної комісії ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова. Відомості кожної заяви 
в паперовому вигляді реєструються 
уповноваженою особою приймаль-
ної комісії в Єдиній базі в день при-
йняття заяви. 

6.4. У заяві вступники вказують 
конкурсну пропозицію із зазначен-
ням спеціальності (напряму підго-
товки, предметної спеціальності, 
спеціалізації, освітньої програми, 
нозології, мови) та форми навчання. 

Під час подання заяв на відкриті та 
закриті (фіксовані) конкурсні пропо-
зиції вступники обов’язково зазна-
чають один з таких варіантів: 

«претендую на участь в конкурсі 
на місце державного або регіональ-
ного замовлення і на участь в кон-
курсі на місця за кошти фізичних та/
або юридичних осіб у випадку нео-
тримання рекомендації за цією кон-
курсною пропозицією за державним 
або регіональним замовленням»; 

«претендую на участь в конкурсі 
виключно на місця за кошти фізич-
них та/або юридичних осіб». 

Під час подання заяв на небюджет-
ну конкурсну пропозицію вступники 
претендують на участь в конкурсі 
виключно за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб. 

Вступники для здобуття освітнього 
ступеня магістра медичного, фар-
мацевтичного спрямувань на основі 
повної загальної середньої освіти, 
що претендують на місця державно-
го або регіонального замовлення за 
денною формою навчання, у кожній 
заяві зазначають її пріоритетність; 
при цьому показник пріоритетності 
1 (один) означає найвищу пріоритет-
ність. 

Зазначена вступником пріоритет-
ність заяв не може бути змінена. 

Для участі у конкурсі для вступу за 
різними формами навчання вступ-
ники подають окремі заяви. 

6.5. Під час подання заяви в паперо-
вій формі вступник пред’являє осо-
бисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;
військового квитка або по-

свідчення про приписку – для 
військовозобов’язаних (крім випад-
ків, передбачених законодавством); 

документа державного зразка про 
раніше здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), 
на основі якого здійснюється вступ, 
і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зо-
внішнього незалежного оцінювання 
(для вступників на основі повної за-
гальної середньої освіти); 

документів, які підтверджують 
право вступника на зарахування 
за співбесідою, на участь у конкур-
сі за результатами вступних іспитів 
та/або квотою-1, квотою-2 або кво-
тою-3 на основі повної загальної се-
редньої освіти. 

Вступники, які проживають на тим-
часово окупованій території Украї-
ни або переселилися з неї після 01 
січня 2018 року, а також вступники, 
які проживають на територіях, де 
органи державної влади тимчасово 
не здійснюють свої повноваження, 
подають документи з урахуванням 
особливостей, передбачених нака-
зом № 560 та наказом № 697 відпо-
відно. 

У разі відсутності з об’єктивних 
причин документа про здобутий 
освітній ступінь (освітньо-кваліфі-
каційний рівень) може подаватись 
довідка державного підприємства 
«Інфоресурс» про його здобуття, у 
тому числі без подання додатка до 
документа про здобутий освітній 
(освітньо- кваліфікаційний) рівень. 

6.6. До заяви, поданої в паперовій 
формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує 
особу;

копію документа державного 
зразка про раніше здобутий освіт-
ній (освітньо-кваліфікаційний) рі-
вень, на основі якого здійснюється 
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вступ, і копію додатка до нього; 
копію сертифіката (сертифікатів) 

зовнішнього незалежного оцінюван-
ня (для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти); 

чотири кольорові фотокартки роз-
міром 3 х 4 см. 

Інші копії документів подаються 
вступником, якщо це викликано 
особливими умовами вступу на від-
повідні конкурсні пропозиції, уста-
новлені законодавством, у строки, 
визначені для прийому документів.

У правилах прийому до аспірантури 
(ад’юнктури) та докторантури закла-
ди вищої освіти (наукові установи) 
можуть встановити додатковий пе-
релік документів, обов’язкових для 
допуску до вступних випробувань.

6.7. Копії документів, що засвід-
чують підстави для отримання спе-
ціальних умов для зарахування за 
співбесідою, на участь у конкурсі за 
результатами вступних іспитів та/
або квотою-1, квотою-2 на основі 
повної загальної середньої освіти, 
подаються вступником особисто 
при подачі документів у паперовій 
формі у визначені Умовами та Пра-
вилами прийому терміни. Не по-
дані своєчасно документи, що за-
свідчують підстави для отримання 
спеціальних умов на зарахування 
за співбесідою, на участь у конкур-
сі за результатами вступних іспитів 
та/або квотою-1, квотою-2 на осно-
ві повної загальної середньої осві-
ти, унеможливлюють їх реалізацію.

6.8. Копії документів, що засвідчу-
ють підстави для отримання спеці-
альних умов особою, яка зарахована 
на навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб для здобуття 
освітнього ступеня магістра медич-
ного, фармацевтичного спрямувань 
на основі повної загальної середньої 
освіти, на переведення на вакантні 
місця державного замовлення та за 
рахунок цільових пільгових держав-
них кредитів подаються вступником 
особисто одночасно з виконанням 
вимог для зарахування на місця дер-
жавного замовлення, передбачених 
у пункті 1 розділу Х Умов та Правил 
прийому. Не подані своєчасно доку-
менти, що засвідчують підстави для 
отримання спеціальних умов на пере-
ведення на вакантні місця державно-
го замовлення та за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів, уне-
можливлюють їх реалізацію. 

6.9. Усі копії документів засвідчу-
ються за оригіналами приймальною 
(відбірковою) комісією ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова. Копії документа, що по-
свідчує особу, військового квитка 
(посвідчення про приписку) не під-
лягають засвідченню. Копії доку-
ментів без пред’явлення оригіналів 
не приймаються. 

6.10. Приймальна комісія ВНМУ ім. 
М.І. Пирогова здійснює перевірку 
підстав для отримання спеціальних 

умов для зарахування за співбе-
сідою, на участь у конкурсі за ре-
зультатами вступних іспитів та/або 
квотою-1, квотою-2 на основі повної 
загальної середньої освіти та спеці-
альних умов для осіб, які зараховані 
на навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб для здобуття 
освітнього ступеня магістра медич-
ного, фармацевтичного спрямувань 
на основі повної загальної серед-
ньої освіти, на переведення на ва-
кантні місця державного замовлен-
ня та за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів. 

Приймальна комісія ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова здійснює перевірку серед-
нього бала документа про освіту, по-
даного в паперовій формі (обчислює 
в разі відсутності), затверджує його 
своїм рішенням і вносить інформа-
цію про середній бал документа про 
освіту до Єдиної бази. У разі подан-
ня вступником заяви в електронній 
формі приймальна комісія ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова здійснює перевір-
ку середнього бала документа про 
освіту на підставі його сканованої 
копії (фотокопії). 

6.11. Приймальна комісія розглядає 
заяви та документи вступників і при-
ймає рішення про допуск до участі 
в конкурсному відборі для вступу на 
навчання до закладу вищої освіти 
протягом трьох робочих днів з дати 
реєстрації заяви в Єдиній базі або 
отримання результатів вступних ви-
пробувань, але не пізніше наступ-
ного дня після завершення прийому 
документів. У разі порушення з вини 
закладу освіти встановленого тер-
міну розгляду заяв та документів 
вступників, реєстрація та розгляд 
наступних заяв тимчасово припи-
няється до закінчення опрацювання 
прострочених заяв та документів. 
Оприлюднення поточних рейтинго-
вих списків вступників здійснюється 
на офіційному веб-сайті закладу ви-
щої освіти на підставі даних, внесе-
них до Єдиної бази. 

6.12. Факт ознайомлення вступ-
ника з Правилами прийому, наяв-
ною ліцензією і сертифікатом про 
акредитацію відповідної освітньої 
програми (напряму підготовки, спе-
ціальності), а також факт наявності/
відсутності підстав для участі у кон-
курсі за результатами вступних іс-
питів, зарахування за співбесідою, 
зарахування за квотою-1, квотою-2 
або квотою-3 фіксуються в заяві 
вступника та підтверджуються його 
особистим підписом при поданні за-
яви у паперовій формі. 

6.13. Заява, зареєстрована в Єди-
ній базі, може бути скасована за-
кладом вищої освіти на підставі рі-
шення приймальної комісії до дати 
закінчення прийому документів на 
навчання за умови допущення тех-
нічної помилки під час внесення від-
повідних даних до Єдиної бази, що 

підтверджується актом про допуще-
ну технічну помилку, сформованим 
в Єдиній базі. Скасована заява вва-
жається 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 са-
мою пріоритетністю. 

Виправлення технічних помилок 
відбувається до дати включення 
вступника до списків рекомендова-
них до зарахування на навчання. 

Вступник має право до дати за-
кінчення подання електронних заяв 
скасувати у власному електронному 
кабінеті подану ним раніше заяву, 
зареєстровану та допущену до кон-
курсу у закладах вищої освіти, без 
права подання нової заяви з такою 
ж пріоритетністю. 

6.14. При прийнятті на навчан-
ня осіб, які подають документ про 
здобутий за кордоном ступінь (рі-
вень) освіти (далі – Документ), 
обов’язковою є процедура визна-
ння і встановлення еквівалентності 
Документа, що здійснюється відпо-
відно до наказу Міністерства освіти 
і науки України від 05 травня 2015 
року № 504 «Деякі питання визна-
ння в Україні іноземних документів 
про освіту», зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 27 травня 
2015 року за № 614/27059. 

VІІ. Конкурсний відбір, його ор-
ганізація та проведення

7.1. Конкурсний відбір для здобуття 
ступенів вищої освіти здійснюється 
за результатами вступних випробу-
вань: 

для вступу на перший курс на на-
вчання для здобуття ступеня магі-
стра медичного, фармацевтичного 
спрямувань на основі повної за-
гальної середньої освіти – у формі 
зовнішнього незалежного оцінюван-
ня, вступних іспитів або співбесіди, 
в передбачених Умовами та Пра-
вилами прийому випадках. У 2018 
році приймаються сертифікати зо-
внішнього незалежного оцінювання 
2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок 
з англійської, французької, німець-
кої та іспанської мов. Оцінки з ан-
глійської, французької, німецької та 
іспанської мов приймаються лише з 
сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання 2018 року; 

 7.2. Конкурсний відбір проводить-
ся на основі конкурсного бала, який 
розраховується відповідно до Умов 
та Правил прийому. 

7.3. Для конкурсного відбору осіб, 
які на основі повної загальної серед-
ньої освіти вступають до ВНМУ ім. 
М.І. Пирогова на перший курс для 
здобуття ступеня магістра медично-
го, фармацевтичного спрямувань, 
зараховуються бали сертифіката(ів) 
зовнішнього незалежного оціню-
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вання (результати вступних іспитів) 
з трьох конкурсних предметів.

При вступі на спеціальності 221 
«Стоматологія», 222 «Медицина», 
225 «Медична психологія», 228 «Пе-
діатрія» 226 «Фармація, промислова 
фармація» перелік навчальних дис-
циплін становить: 

- українська мова та література;
- біологія (профільний предмет);
- хімія або математика (за вибором 

вступника).
7.4. Для конкурсного відбору осіб, 

які вступають на перший курс для 
здобуття освітнього рівня магістра 
на основі повної загальної серед-
ньої освіти, конкурсний бал розра-
ховується за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,20*П1 + 
0,45*П2 + 0,35*П3 + 0,00*А,

де П1 – оцінка зовнішнього неза-
лежного оцінювання або вступних 
іспитів з української мови та літера-
тури; П2 – оцінка зовнішнього неза-
лежного оцінювання або вступних 
іспитів з базового (профільного) 
предмету – біології; П3 – оцінка зо-
внішнього незалежного оцінюван-
ня або вступного іспиту з третього 
предмету – хімії або математики (за 
вибором вступника); А – середній 
бал документа про повну загальну 
середню освіту (додатка до доку-
мента) переведений в шкалу від 100 
до 200 балів відповідно до таблиці 
переведення середнього бала доку-
мента про повну загальну середню 
освіту, обрахованого за 12-ти баль-
ною шкалою, в шкалу 100-200 (до-
даток 5 до Умов прийому).

Оцінки з документа про повну 
загальну середню освіту, які ви-
ставлені за 5-бальною шкалою, 
враховуються таким чином: «3» 
відповідає «6», «4» відповідає «9», 
«5» відповідає «12». У разі відсут-
ності з об’єктивних причин додатка 
до документа про повну загальну 
середню освіту його середній бал в 
12-бальній шкалі вважається таким, 
що дорівнює 2. 

Особам, які є членами збірних ко-
манд України, які брали участь у 
міжнародних олімпіадах (відповід-
но до наказів Міністерства освіти і 
науки України), чемпіонам і призе-
рам Олімпійських, Паралімпійських 
і Дефлімпійських ігор (за поданням 
Мінмолодьспорт України) зарахо-
вуються оцінки по 200 балів з двох 
вступних випробувань за вибором 
вступника. 

Призерам (особам, нагородженим 
дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпі-
ад 2018 року з базових предметів, 
призерам III етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів Малої 
академії наук України 2018 року 
останній доданок встановлюється 
рівним 10, а якщо конкурсний бал 
вступника при цьому перевищує 

200, то він встановлюється таким, 
що дорівнює 200. Інформацію про 
них приймальні комісії отримують з 
Єдиної бази. 

Остаточно конкурсний бал мно-
житься на регіональний (РК), галу-
зевий (ГК), сільський (СК) та першо-
черговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом 
його множення на їх добуток.  При 
вступі до Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І. Пи-
рогова на перший курс на базі по-
вної загальної середньої освіти при-
значаються наступні коефіцієнти:

РК дорівнює 1,02;
ГК дорівнює 1,00;
СК дорівнює 1,02 для осіб, заре-

єстрованих у селах не менше двох 
років до дня завершення подачі 
заяв про вступ та які здобули повну 
загальну середню освіту у закладах 
освіти, що знаходяться на території 
сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших ви-
падках;

ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які 
мають право на першочергове за-
рахування до вищих медичних і 
педагогічних навчальних закладів, 
відповідно до абзацу шостого статті 
44 Закону України «Про вищу осві-
ту».

Якщо після домноження на коефі-
цієнти конкурсний бал перевищує 
200, то він встановлюється таким, 
що дорівнює 200. 

7.5. У разі відсутності з об’єктивних 
причин додатка до документа про 
здобутий освітній ступінь (освітньо-
кваліфікаційний рівень) його серед-
ній бал вважається таким, що від-
повідає мінімальному можливому 
значенню. 

При різній кількості складових в 
конкурсному балі повинен дотриму-
ватись принцип рівності прав вступ-
ників. 

7.6. При вступі до Вінницького на-
ціонального медичного університе-
ту ім. М.І. Пирогова на перший курс 
на базі повної загальної середньої 
освіти, мінімальні значення кількості 
балів з вступних випробувань вста-
новлюються наступним чином:

7.7. Результати вступних іспитів 
для вступників на основі повної за-
гальної середньої освіти оцінюють-
ся за шкалою від 100 до 200 балів. 

7.8. Вступні іспити для вступників 
на основі повної загальної серед-
ньої освіти проводяться за про-
грамами зовнішнього незалежного 
оцінювання осіб, які бажають здо-
бувати вищу освіту на основі повної 
загальної середньої освіти. 

Результати вступних іспитів ви-
ставляються у аркуші результатів 
вступних випробувань та доводять-
ся до відома вступника не пізніше 
наступного дня після проведення 
іспиту, зараховуються замість бала 
сертифікатів, з подальшим обра-
хунком відповідно до формули ви-
значення конкурсного бала. 

Порядок проведення вступних ви-
пробувань визначаються окремим 
положенням про письмовий вступ-
ний іспит.

Письмові екзаменаційні роботи 
вступників, зарахованих до ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова, зберігаються в їх 
особових справах протягом усього 
терміну навчання.

Копії документів і фотокартки не-
зарахованих вступників, що не 
отримані ними, а також їх екзамена-
ційні роботи зберігаються протягом 
одного року, після чого знищуються 
за актом. 

7.9. Програми співбесід, які вклю-
чають і порядок оцінювання резуль-
татів співбесіди, затверджуються 
головою приймальної комісії ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова не пізніше ніж за 
три місяці до початку прийому до-
кументів. 

Програми співбесід, вступних іспи-
тів оприлюднюються на офіційному 
веб-сайті ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

7.10. Особи, які без поважних при-
чин не з’явилися на вступні випро-
бування у визначений розкладом 
час, особи, знання яких було оці-
нено балами нижче встановленого 
Правилами прийому мінімального 
значення, а також особи, які забра-
ли документи після дати закінчен-
ня прийому документів, до участі в 
наступних вступних випробуваннях 
та у конкурсному відборі не допус-
каються. Перескладання вступних 
випробувань не допускається. 

7.11. Апеляції на результати вступ-
них випробувань, що проведені у 
ВНМУ ім. М.І. Пирогова, розглядає 
апеляційна комісія, склад та поря-
док роботи якої затверджуються на-
казом ректора.  

Апеляція вступника щодо екза-
менаційної оцінки (кількості балів), 
отриманої на вступному випробу-
ванні у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (далі 
апеляція) повинна подаватись осо-
бисто не пізніше наступного робо-
чого дня після оголошення екзаме-
наційної оцінки.
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221 «Стоматологія» 100 150 150

222 «Медицина» 120 150 150

225 «Медична пси-
хологія» 100 100 100

226
«Фармація, 
промислова 
фармація»

100 100 100

228 «Педіатрія» 110 150 150

Правила прийому
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Порядок подання і розгляду апеля-
цій на результати вступних випробу-
вань, що проведені у ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова визначаються окремим 
положенням про апеляційну комі-
сію.

7.12. Відомості про результати 
вступних випробувань та інших кон-
курсних показників вносяться до за-
пису про вступника в Єдиній базі. 

7.13. Рішенням приймальної ко-
місії результати вступного іспиту з 
конкурсного предмета щодо всту-
пу на певну конкурсну пропозицію 
можуть бути зараховані для участі 
в конкурсному відборі на іншу кон-
курсну пропозицію в цьому закладі 
вищої освіти. 

VІІІ. Спеціальні умови участі в 
конкурсному відборі на здобуття 
вищої освіти

8.1. Спеціальними умовами щодо 
участі у конкурсному відборі при 
вступі для здобуття вищої освіти на 
основі повної загальної середньої 
освіти є: 

зарахування за співбесідою;
участь у конкурсному відборі за іс-

питами та/або квотою-1, квотою-2. 
Спеціальними умовами на здобуття 
вищої освіти за державним або ре-
гіональним замовленням та за ра-
хунок цільових пільгових державних 
кредитів на основі повної загальної 
середньої освіти є: 

зарахування за результатами спів-
бесіди, квотою-1 або квотою-2 на 
місця державного або регіонально-
го замовлення; 

зарахування за квотою-3 на місця 
регіонального замовлення; 

переведення на вакантні місця 
державного або регіонального за-
мовлення осіб у порядку, перед-
баченому Умовами та Правилами 
прийому, якщо вони зараховані на 
навчання за іншими джерелами фі-
нансування на відкриту або закриту 
(фіксовану) конкурсну пропозицію; 

переведення на місця за рахунок 
цільових пільгових державних кре-
дитів осіб у порядку, передбаченому 
законодавством, якщо вони зарахо-
вані на навчання за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб. 

8.2. Проходять вступні випробу-
вання у формі співбесіди та в разі 
позитивного висновку про прохо-
дження співбесіди рекомендуються 
до зарахування: 

особи, визнані інвалідами війни 
відповідно до пунктів 10-14 статті 7 
Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»; 

особи, яким Законом України «Про 
статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» нада-
не право на прийом без екзаменів 
до державних закладів вищої освіти 

за результатами співбесіди; 
особи з інвалідністю, які неспро-

можні відвідувати заклад освіти 
(за рекомендацією органів охорони 
здоров’я та соціального захисту на-
селення). 

Якщо такі особи рекомендовані 
до зарахування на відкриту або за-
криту (фіксовану) конкурсну про-
позицію, то вони зараховуються на 
місця державного або регіонально-
го замовлення (крім випадку, коли 
в заяві зазначено: «претендую на 
участь в конкурсі виключно на міс-
ця за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб»). 

8.3. Проходять вступні випро-
бування у формі вступних іспитів 
(замість зовнішнього незалежного 
оцінювання) та, в разі отримання 
кількості балів за кожний з них не 
менше, ніж встановлений закладом 
вищої освіти мінімальний рівень, до-
пускаються до участі в конкурсному 
відборі: 

особи, визнані учасниками бойо-
вих дій відповідно до пункту 19 час-
тини першої статті 6 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», у тому чис-
лі ті з них, які проходять військову 
службу (крім військовослужбовців 
строкової служби) в порядку, визна-
ченому відповідними положеннями 
про проходження військової служби 
громадянами України; 

діти-сироти, діти, позбавлені бать-
ківського піклування, особи з їх чис-
ла. 

Особи цих категорій беруть участь 
у конкурсному відборі за резуль-
татами вступних іспитів та/або зо-
внішнього незалежного оцінювання 
(у будь-яких комбінаціях за їх ви-
бором). Якщо такі особи допущені 
до конкурсного відбору на відкриту 
або закриту (фіксовану) конкурсну 
пропозицію, то вони беруть участь 
у конкурсному відборі в межах кво-
ти-1 на місця державного або регіо-
нального замовлення (крім випадку, 
коли в заяві зазначено: «претендую 
на участь в конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб»). 

8.4. Проходять вступні випро-
бування у формі вступних іспитів 
(замість зовнішнього незалежного 
оцінювання) та, в разі отримання 
кількості балів за кожний з них не 
менше ніж встановлений закладом 
вищої освіти мінімальний рівень, до-
пускаються до участі в конкурсному 
відборі: 

особи, яким за рішенням регла-
ментної комісії при регіональному 
центрі оцінювання якості освіти від-
мовлено в реєстрації для участі в 
2018 році в зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні через неможли-
вість створення особливих (спеці-
альних) умов (за умови подання до 

приймальної комісії закладу вищої 
освіти копії медичного висновку за 
формою первинної облікової до-
кументації No086-3/о «Медичний 
висновок про створення особливих 
(спеціальних) умов для проходжен-
ня зовнішнього незалежного оці-
нювання», затвердженою наказом 
Міністерства освіти і науки Украї-
ни, Міністерства охорони здоров’я 
України від 29 серпня 2016 року No 
1027/900 «Деякі питання участі в 
зовнішньому незалежному оціню-
ванні та вступних іспитах осіб, які 
мають певні захворювання та/або 
патологічні стани, інвалідність», за-
реєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 27 грудня 2016 року за 
No1707/29837, що завірений підпи-
сом секретаря регламентної комісії 
при регіональному центрі оцінюван-
ня якості освіти і печаткою регіо-
нального центру оцінювання якості 
освіти, та відповідного витягу з про-
токолу засідання регламентної комі-
сії при регіональному центрі оціню-
вання якості освіти). 

Такі особи беруть участь у кон-
курсному відборі за результатами 
вступних іспитів 2018 року та/або 
зовнішнього незалежного оціню-
вання 2016, 2017 років (у будь-яких 
комбінаціях за їх вибором). Якщо 
такі особи допущені до конкурсно-
го відбору на відкриту або закриту 
(фіксовану) конкурсну пропозицію, 
то вони беруть участь у конкурсно-
му відборі в межах квоти-1 на місця 
державного або регіонального за-
мовлення (крім випадку, коли в зая-
ві зазначено: «претендую на участь 
в конкурсі виключно на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних 
осіб»). 

8.5. Проходять вступні випро-
бування у формі вступних іспитів 
(замість зовнішнього незалежного 
оцінювання і якщо не складали зо-
внішнє незалежне оцінювання з від-
повідних предметів у 2018 році) та, 
в разі отримання кількості балів за 
кожний з них не менше, ніж вста-
новлений закладом вищої освіти мі-
німальний рівень, допускаються до 
участі в конкурсному відборі: 

особи, які в 2018 році не бра-
ли участь в основній чи додатко-
вій сесіях зовнішнього незалеж-
ного оцінювання з певного(их) 
навчального(их) предмета (ів) через 
наявність захворювання або пато-
логічного стану, зазначеного в Пе-
реліку захворювань та патологічних 
станів, що можуть бути перешкодою 
для проходження зовнішнього неза-
лежного оцінювання, затверджено-
му наказом Міністерства освіти і на-
уки 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 

Правила прийому
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(за умови подання до приймальної 
комісії закладу вищої освіти одного 
з документів, зазначених у підпунк-
ті 1 пункту 2 наказу Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства 
охорони здоров’я України від 29 
серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі 
питання участі в зовнішньому не-
залежному оцінюванні та вступних 
іспитах осіб, які мають певні захво-
рювання та/або патологічні стани, 
інвалідність», зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 27 грудня 
2016 року за № 1707/29837, або копії 
такого документа). 

Такі особи беруть участь у кон-
курсному відборі за результата-
ми вступних іспитів з певного(их) 
навчального(их) предмета(ів), з 
яких не брали участь в основній чи 
додатковій сесіях зовнішнього не-
залежного оцінювання 2018 року, 
та/або зовнішнього незалежно-
го оцінювання 2016, 2017 років (у 
будь-яких комбінаціях за їх вибо-
ром). Якщо такі особи допущені до 
конкурсного відбору на відкриту 
або закриту (фіксовану) конкурсну 
пропозицію, то вони беруть участь 
у конкурсному відборі в межах кво-
ти-1 на місця державного або регіо-
нального замовлення (крім випадку, 
коли в заяві зазначено: «претендую 
на участь в конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб»). 

8.6. Проходити вступні випро-
бування у формі вступних іспитів 
(замість зовнішнього незалежного 
оцінювання) до уповноважених за-
кладів вищої освіти, визначених 
відповідно до Порядку прийому для 
здобуття вищої та професійно-тех-
нічної освіти осіб, які проживають 
на тимчасово окупованій території 
України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України 
від 24 травня 2016 року № 560, за-
реєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 31 травня 2016 року 
за No 795/28925 (зокрема, усіх за-
кладів вищої освіти у сфері управ-
ління МОН, МОЗ, Мінкультури, роз-
ташованих на території Запорізької, 
Миколаївської, Одеської та Херсон-
ської областей), та, в разі отриман-
ня кількості балів за кожний з них не 
менше, ніж встановлений закладом 
вищої освіти мінімальний рівень, до-
пускаються до участі в конкурсному 
відборі: 

особи, які проживають на тимча-
сово окупованій території (які не за-
реєстровані в якості внутрішньо пе-
реміщених осіб) або переселилися з 
неї після 01 січня 2018 року. 

Такі особи беруть участь у кон-
курсному відборі за результатами 
вступних іспитів (з урахуванням 
особливостей проходження держав-
ної підсумкової атестації в Освітніх 
центрах «Крим-Україна» або без та-

кого врахування для осіб, які отри-
мали документ про повну загальну 
середню освіту) та/або зовнішнього 
незалежного оцінювання (у будь-
яких комбінаціях за їх вибором). 
Якщо громадяни України з числа 
таких осіб допущені до конкурсно-
го відбору на відкриту або закриту 
(фіксовану) конкурсну пропозицію, 
то вони беруть участь у конкурсно-
му відборі в межах квоти-2 на місця 
державного або регіонального за-
мовлення (крім випадку, коли в зая-
ві зазначено: «претендую на участь 
в конкурсі виключно на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних 
осіб»). 

8.7. Проходять вступні випробуван-
ня у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оціню-
вання і якщо не складали зовнішнє 
незалежне оцінювання з відповід-
них предметів) та, в разі отримання 
кількості балів за кожний з них не 
менше, ніж встановлений закладом 
вищої освіти мінімальний рівень, до-
пускаються до участі в конкурсному 
відборі: 

особи, звільнені з військової служ-
би (у тому числі демобілізовані) піс-
ля 30 листопада 2017 року; 

громадяни України, які в рік всту-
пу здобули повну загальну середню 
освіту за кордоном. 

Особи цих категорій беруть участь 
у конкурсному відборі за резуль-
татами вступних іспитів та/або зо-
внішнього незалежного оцінюван-
ня (результати вступних іспитів 
зараховуються з предметів, з яких 
вступник не складав зовнішнє не-
залежне оцінювання). Особи, зазна-
чені в абзаці третьому цього пункту, 
беруть участь у конкурсному відборі 
на місця державного або регіональ-
ного замовлення лише в разі вступу 
тільки за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

8.8. Беруть участь у конкурсному 
відборі в межах квоти-3 на місця 
регіонального замовлення (крім 
випадку, коли в заяві зазначено: 
«претендую на участь в конкурсі ви-
ключно на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб»): 

особи, що здобули повну загальну 
середню освіту у закладах освіти 
певної адміністративно-територі-
альної одиниці при вступі на кон-
курсні пропозиції, для яких встанов-
лено квоту-3. 

8.9. Особи, які користуються спе-
ціальними умовами участі в кон-
курсному відборі на здобуття вищої 
освіти за державним (регіональним) 
замовленням та за рахунок цільо-
вих пільгових державних кредитів 
на основі повної загальної серед-
ньої освіти відповідно до пунктів 
другого-шостого, восьмого цьо-
го розділу, і не були зараховані на 
місця державного (регіонального) 

замовлення, мають право брати 
участь у конкурсі на загальних заса-
дах відповідно до конкурсного бала. 

8.10. Підлягають переведенню на 
вакантні місця державного або ре-
гіонального замовлення в порядку, 
передбаченому Умовами та Прави-
лами прийому, якщо вони зарахо-
вані на навчання за іншими джере-
лами фінансування на відкриту або 
закриту (фіксовану) конкурсну про-
позицію: 

1) діти із сімей: 
осіб рядового і начальницького 

складу органів внутрішніх справ 
України, поліцейських, які загинули 
або померли внаслідок поранен-
ня, контузії чи каліцтва, одержаних 
під час участі в антитерористичній 
операції, захищаючи незалежність, 
суверенітет та територіальну ціліс-
ність України; 

осіб, які добровільно забезпечува-
ли (або добровільно залучалися до 
забезпечення) проведення антите-
рористичної операції (у тому числі 
здійснювали волонтерську діяль-
ність) та загинули (пропали безві-
сти), померли внаслідок поранення, 
контузії або каліцтва, одержаних під 
час забезпечення проведення анти-
терористичної операції (у тому числі 
волонтерської діяльності), перебу-
ваючи безпосередньо в районах ан-
титерористичної операції у період її 
проведення; 

осіб, які, перебуваючи у складі до-
бровольчих формувань, що були 
утворені або самоорганізувалися 
для захисту незалежності, сувере-
нітету та територіальної цілісності 
України, загинули (пропали безві-
сти), померли внаслідок поранення, 
контузії або каліцтва, одержаних під 
час безпосередньої участі в антите-
рористичній операції, забезпеченні 
її проведення, перебуваючи безпо-
середньо в районах антитерорис-
тичної операції у період її прове-
дення, 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 до-
бровольчих формувань, що були 
утворені або самоорганізувалися 
для захисту незалежності, суве-
ренітету, територіальної ціліснос-
ті 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 внаслі-
док поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час виконання таки-
ми добровольчими формуваннями 
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завдань антитерористичної опера-
ції у взаємодії із Збройними Сила-
ми, МВС, Національною гвардією та 
іншими утвореними відповідно до 
законів України військовими фор-
муваннями та правоохоронними ор-
ганами, перебуваючи безпосеред-
ньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення; 

військовослужбовців (резервістів, 
військовозобов’язаних) та праців-
ників Збройних Сил, Національної 
гвардії, СБУ, Служби зовнішньої 
розвідки, Держприкордонслужби, 
Держспецтрансслужби, військовос-
лужбовців військових прокуратур, 
осіб рядового та начальницького 
складу підрозділів оперативно-
го забезпечення зон проведення 
антитерористичної операції ДФС, 
поліцейських, осіб рядового, на-
чальницького складу, військо-
вослужбовців, працівників МВС, 
Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, ін-
ших утворених відповідно до законів 
України військових формувань, які 
захищали незалежність, суверені-
тет та територіальну цілісність Укра-
їни і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забез-
печенні її проведення, перебуваю-
чи безпосередньо в районах анти-
терористичної операції у період її 
проведення, та загинули (пропали 
безвісти), померли внаслідок пора-
нення, контузії або каліцтва, одер-
жаних під час безпосередньої участі 
в антитерористичній операції, за-
безпеченні її проведення, перебу-
ваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період 
її проведення, а також дітям із сімей 
працівників підприємств, установ, 
організацій, які залучалися до за-
безпечення проведення антитеро-
ристичної операції та загинули (про-
пали безвісти), померли внаслідок 
поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час забезпечення 
проведення антитерористичної опе-
рації безпосередньо в районах та 
у період її проведення; осіб, які за-
гинули або померли внаслідок по-
ранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, одержаних під 
час участі у Революції Гідності; 

2) діти, один з батьків яких помер 
внаслідок захворювання, одержа-
ного в період участі в антитерорис-
тичній операції; 

3) діти учасників бойових дій на 
території інших держав, які загину-
ли (пропали безвісти) або померли 
внаслідок поранення, контузії чи ка-
ліцтва, одержаних під час воєнних 
дій та конфліктів на території інших 
держав, а також внаслідок захворю-
вання, пов’язаного з перебуванням 
на території інших держав під час 
цих дій та конфліктів; 

4) особи, у яких один з батьків 

(усиновлювачів) був військовослуж-
бовцем, який загинув чи визнаний 
судом безвісно відсутньою особою 
при виконанні ним обов’язків вій-
ськової служби. 

8.11. Можуть бути переведені на 
вакантні місця державного або ре-
гіонального замовлення в порядку, 
передбаченому Умовами та Прави-
лами прийому, якщо вони зарахо-
вані на навчання за іншими джере-
лами фінансування на відкриту або 
закриту (фіксовану) конкурсну про-
позицію: 

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 ліквіда-
ції наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС та потерпілих від Чорно-
бильської катастрофи, щодо яких 
встановлено причинний зв’язок 
інвалідності з Чорнобильською ка-
тастрофою, хворі внаслідок Чорно-
бильської катастрофи на променеву 
хворобу, – категорія 1 та особи, які 
постійно проживали у зоні безумов-
ного (обов’язкового) відселення з 
моменту аварії до прийняття поста-
нови про відселення, – категорія 2; 

діти осіб, визнаних учасниками 
бойових дій відповідно до пункту 
19 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захис-
ту»; 

шахтарі, які мають стаж підзем-
ної роботи не менше ніж три роки, 
а також протягом трьох років після 
здобуття загальної середньої осві-
ти особи, батьки яких є шахтарями 
та мають стаж підземної роботи не 
менше ніж 15 років або які загину-
ли внаслідок нещасного випадку на 
виробництві чи стали інвалідами I 
або II групи; 

особи, які користуються спеціаль-
ними умовами участі в конкурсному 
відборі на здобуття вищої освіти 
за державним (регіональним) за-
мовленням та за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів на 
основі повної загальної середньої 
освіти відповідно до пунктів друго-
го-сьомого цього розділу, і не були 
зараховані на місця державного 
(регіонального) замовлення (крім 
випадку, коли у відповідних заявах 
зазначено: «претендую на участь 
в конкурсі виключно на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних 
осіб»). 

8.12. Можуть бути переведені на 
вакантні місця державного або ре-
гіонального замовлення в порядку, 
передбаченому Умовами та Пра-
вилами прийому, якщо вони зара-
ховані на навчання за іншими дже-
релами фінансування на відкриту 
або закриту (фіксовану) конкурсну 
пропозицію, а також на місця за ра-

хунок цільових пільгових державних 
кредитів осіб у порядку, передбаче-
ному законодавством, якщо вони 
зараховані на навчання за рахунок 
коштів фізичних та/або юридичних 
осіб: 

особи, які є внутрішньо переміще-
ними особами відповідно до Закону 
України «Про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених 
осіб». 

ІХ. Рейтингові списки вступників 
та рекомендації до зарахування

9.1. Рейтинговий список вступни-
ків формується за категоріями в та-
кій послідовності: 

вступники, які мають право на за-
рахування за результатами співбе-
сіди (тільки на основі повної загаль-
ної середньої освіти); 

вступники, які мають право на за-
рахування за квотами (тільки на 
основі повної загальної середньої 
освіти); 

вступники, які мають право на за-
рахування на загальних умовах. 

9.2. Вступники, які мають право на 
зарахування за результатами спів-
бесіди, впорядковуються за алфа-
вітом. 

У межах інших зазначених в пункті 
1 цього розділу категорій рейтинго-
вий список вступників впорядкову-
ється: 

за конкурсним балом від більшого 
до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до 
останньої;

за середнім балом додатка до 
документа про здобутий освіт-
ній (освітньо-кваліфікаційний) рі-
вень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – 
п’ятому абзацах цього пункту пра-
вила не дозволяють визначити 
послідовність вступників у рейтин-
говому списку, то приймальна ко-
місія ухвалює відповідне рішення 
самостійно на підставі аналізу по-
даних вступниками документів та 
вносить його до Єдиної бази. 

9.3. У рейтинговому списку вступ-
ників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціаль-
ність, назва конкурсної пропозиції, 
форма навчання; 

прізвище, ім’я та по батькові вступ-
ника;

конкурсний бал вступника (крім 
зарахованих за співбесідою); 

пріоритетність заяви, зазначена 
вступником (тільки на основі по-
вної 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). 

9.4. Рейтингові списки формують-
ся приймальною комісією з Єдиної 
бази та оприлюднюються у повному 

Правила прийому
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обсязі на офіційному веб-сайті за-
кладу вищої освіти. 

9.5. Списки вступників, реко-
мендованих до зарахування за 
державним або регіональним за-
мовленням за кожною конкурсною 
пропозицією, отримуються при-
ймальною комісією за даними Єди-
ної бази, перевіряються на предмет 
достовірності поданих вступниками 
відомостей та дотримання перед-
бачених цими Умовами вимог щодо 
формування списків, у тому чис-
лі вимог матеріалів для розробки 
технічного завдання до алгоритму 
адресного розміщення державного 
та регіонального замовлення в 2018 
році (далі – Матеріалів для прзроб-
ки технічного завдання), наведених 
у додатку 6 до Умов прийому, та 
затверджуються рішенням при-
ймальної комісії і оприлюднюються 
шляхом розміщення на інформацій-
них стендах приймальних комісій та 
офіційному веб-сайті ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова, відповідно до строків, ви-
значених у розділі V Умов та Правил 
прийому. 

У списку вступників, рекомендова-
них до зарахування, зазначаються 
такі самі дані, що і в рейтинговому 
списку вступників відповідно до 
пункту 3 цього розділу. 

9.6. Адресне розміщення дер-
жавного замовлення для прийому 
вступників на здобуття вищої освіти 
ступеня магістра медичного, фар-
мацевтичного спрямувань на осно-
ві повної загальної середньої освіти 
(денної та заочної форм навчання) 
формується в Єдиній базі на осно-
ві конкурсних балів та пріоритет-
ностей з урахуванням загальних, 
максимальних обсягів, кваліфіка-
ційного мінімуму державного за-
мовлення.

Вступник може бути рекомендова-
ний 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 за-
рахування на місця, що фінансують-
ся за державним замовленням, від-
повідно до його конкурсного бала. 
Технічне завдання для реалізації 
адресного розміщення державного 
замовлення формується відповідно 
до Матеріалів для розробки техніч-
ного завдання. 

У разі якщо внаслідок адресного 
розміщення державного замовлен-
ня кваліфікаційний мінімум держав-
ного замовлення не досягається за 
відкритою конкурсною пропозиці-
єю, то вона анулюється. 

9.7. Офіційним повідомленням про 
надання рекомендацій до зараху-
вання вважається оприлюднення 
відповідного рішення на стендах 
приймальної комісії ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова. 

Рішення приймальної комісії про 
рекомендування до зарахування 
також розміщується на офіційному 
веб-сайті ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 
а також відображається у кабінеті 
вступника в Єдиній базі. 

Рекомендованим до зарахування 
вступникам можуть надсилатись 
повідомлення засобами електро-
нного та мобільного зв’язку відпо-
відно до Правил прийому. 

X. Реалізація права вступників 
на обрання місця навчання

10.1. Особи, які подали заяви в па-
перовій або в електронній формі та 
беруть участь у конкурсному відборі 
на місця державного та регіональ-
ного замовлення, після прийняття 
приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування 
відповідно до строку, визначеного в 
розділі V Умов та Правил прийому 
або відповідно до нього, зобов’язані 
виконати вимоги для зарахування 
на місця державного та регіональ-
ного замовлення: подати особисто 
оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та 
додатка до нього, сертифікатів зо-
внішнього незалежного оцінювання 
та/або інших документів, передба-
чених Умовами та цими Правилами 
прийому, до приймальної (відбірко-
вої) комісії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 
Подані оригінали документів збе-
рігаються у ВНМУ ім. М.І. Пирогова 
протягом усього періоду навчання. 
Вступник, у якого після подачі за-
яви, але до виконання вимог для 
зарахування, змінилось прізвище, 
ім’я, по батькові, додатково особисто 
пред’являє приймальній (відбірковій) 
комісії ВНМУ ім. М.І. Пирогова свідо-
цтво про державну реєстрацію акту 
цивільного стану щодо відповідної 
зміни та виданого на його підставі 
документа, що посвідчує особу, ві-
домості про які вносяться до Єдиної 
бази. Особи, які подали заяви в елек-
тронній формі, крім того, зобов’язані 
підписати власну заяву, роздрукова-
ну приймальною комісією. 

10.2. Особи, які в установлені 
строки, визначені у розділі V Умов 
та Правил прийому або відповідно 
до нього, не виконали вимог для за-
рахування на місця державного або 
регіонального замовлення, втрача-
ють право в поточному році на зара-
хування (переведення) на навчання 
за державним та регіональним за-
мовленням, крім випадків, визна-
чених у розділах ХІІ та ХІІІ Умов та 
Правил прийому. 

10.3. Порядок реалізації права 
вступників на обрання місця на-
вчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб визначається Пра-
вилами прийому ВНМУ ім. М.І. Пи-
рогова (пункти 5.1. та 5.2. розділу V 
цих Правил прийому).

XІ. Коригування списку реко-
мендованих до зарахування

11.1. Приймальна комісія анулює 
раніше надані рекомендації вступ-
никам, які не виконали вимог для 
зарахування на місця державного 
замовлення, передбачених у пункті 
1 розділу X Умов та Правил прийо-
му. 

11.2. Вступники, рекомендовані на 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, зобов’язані викона-
ти вимоги для зарахування відпо-
відно до пункту 1 розділу Х Умов та 
Правил прийому. 

Договір про надання освітніх по-
слуг між ВНМУ ім. М.І. Пирогова та 
фізичною (юридичною) особою укла-
дається після видання наказу про 
зарахування. У разі якщо договір не 
буде укладено протягом двох тижнів 
з дати видання наказу про зараху-
вання, цей наказ скасовується в час-
тині зарахування цієї особи. Оплата 
навчання здійснюється згідно з дого-
вором, укладеним сторонами. 

11.3. Порядок коригування спис-
ку рекомендованих до зарахуван-
ня на місця за кошти фізичних та/
або юридичних осіб визначається 
Правилами прийому. Остаточно, 
список рекомендованих до зараху-
вання корегується для формування 
наказу про зарахування відповідно 
до наданих оригіналів документів 
вступника (документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та 
додатка до нього, сертифікатів зо-
внішнього незалежного оцінювання 
та/або інших документів, передба-
чених Умовами та цими Правилами 
прийому) за кожною конкурсною 
пропозицією відповідно до кількості 
виділених місць

11.4. При одночасному навчанні за 
кількома спеціальностями (напря-
мами підготовки, спеціалізаціями, 
освітніми програмами) та формами 
навчання, крім двох денних, одна 
з яких за державним замовленням 
або за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, оригінали до-
кумента про освітній (освітньо- ква-
ліфікаційний) рівень, додатка до 
нього державного зразка, а також 
оригінали сертифікатів зовнішньо-
го незалежного оцінювання збері-
гаються у закладі вищої освіти за 
місцем навчання за державним за-
мовленням або за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів про-
тягом усього строку навчання. 

При одночасному навчанні за 
кількома спеціальностями (напря-
мами підготовки, спеціалізаціями, 
освітніми програмами) та форма-
ми навчання, крім двох денних, за 
кошти фізичних та/або юридичних 
осіб оригінали вищезазначених до-
кументів зберігаються в одному з 
закладів вищої освіти на вибір сту-
дента протягом усього строку на-

Правила прийому
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вчання. Довідка про зберігання ори-
гіналів документів видається на 
вимогу студента закладом вищої 
освіти, у якому вони зберігаються. 

XІІ. Переведення на вакантні міс-
ця державного (регіонального) за-
мовлення осіб, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних, юри-
дичних осіб на основі повної загаль-
ної середньої освіти

12.1. Заклад вищої освіти само-
стійно надає рекомендації для 
адресного розміщення державного 
(регіонального) замовлення вступ-
никам на основі повної загальної 
середньої освіти в межах місць, на 
які були надані рекомендації до за-
рахування до цього закладу освіти 
за відповідною конкурсною пропо-
зицією в порядку, передбаченому 
пунктом 6 розділу ІХ Умов та Пра-
вил прийому і надалі анульовані 
згідно з пунктом 1 розділу ХІ Умов 
та Правил прийому. 

12.2. Правом переведення на ва-
кантні місця державного (регіональ-
ного) замовлення користуються 
особи, які не отримували рекомен-
дації до зарахування на місця дер-
жавного (регіонального) замовлен-
ня. 

12.3. Переведення на вакантні 
місця державного (регіонального) 
замовлення осіб, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на основі повної за-
гальної середньої освіти, здійсню-
ється в такій послідовності: 

особи, які зазначені в пункті 10 
розділу VІІІ Умов та Правил при-
йому, незалежно від конкурсного 
бала; 

особи, які зазначені в пункті 11 роз-
ділу VІІІ Умов та Правил прийому, в 
разі, якщо отриманий ними конкурс-
ний бал менший від прохідного бала 
(мінімального бала, який дозволив 
отримати рекомендацію до зараху-
вання на місця державного замов-
лення за цією конкурсною пропо-
зицією за загальним конкурсом в 
порядку, передбаченому пунктом 6 
розділу ІХ Умов та Правил прийому) 
не більше ніж на 10 балів. 

Переведення на вакантні місця 
державного (регіонального) замов-
лення осіб, зазначених в абзацах 
другому, третьому цього пункту, 
проводиться при відсутності непе-
реведених осіб попередньої катего-
рії або в разі їх письмової відмови 
від переведення та в послідовності 
від вищого до нижчого місця в рей-
тинговому списку в межах кожної із 
зазначених категорій. 

12.4. У разі відсутності достатньої 
кількості місць для переведення 
на вакантні місця державного (ре-
гіонального) замовлення осіб, за-
значених у пункті 3 цього розділу, 
заклад вищої освіти використовує 
для цього вакантні місця держав-

ного (регіонального) замовлення з 
інших спеціальностей цієї галузі, а 
при їх відсутності – інших галузей 
знань, цієї або іншої форми навчан-
ня (після переведення на вакантні 
місця державного замовлення осіб, 
зазначених у пункті 3 за відповід-
ною спеціальністю та формою на-
вчання), про що негайно ставить 
до відома відповідного державного 
(регіонального) замовника. 

Невикористані після цього місця 
державного (регіонального) замов-
лення вважаються такими, що не 
розмішені в цьому закладі вищої 
освіти. Заклад вищої освіти повідо-
мляє державного (регіонального) 
замовника про їх кількість у розрі-
зі спеціальностей (спеціалізацій) та 
форм навчання. 

У разі відсутності достатньої кіль-
кості місць для переведення на ва-
кантні місця державного (регіональ-
ного) замовлення осіб, зазначених в 
абзаці третьому пункту 3 цього роз-
ділу, заклад вищої освіти надсилає 
державному (регіонального) замов-
нику запит на виділення додаткових 
місць державного замовлення за 
рахунок повернутих. Рішення щодо 
використання цих місць приймає 
конкурсна комісія державного (регі-
онального) замовника. 

XІІІ. Наказ про зарахування, до-
датковий конкурс, зарахування 
за рахунок цільового пільгового 
державного кредиту

13.1. Накази про зарахування 
на навчання видаються ректором 
ВНМУ ім. М.І. Пирогова на підставі 
рішення приймальної комісії. На-
кази про зарахування на навчання 
з додатками до них формуються в 
Єдиній базі та оприлюднюються на 
інформаційному стенді приймаль-
ної комісії та офіційному веб-сайті 
ВНМУ ім. М.І. Пирогова у вигляді 
списку зарахованих у строки, вста-
новлені в розділі V Умов та Правил 
прийому або відповідно до нього. 

13.2. Рішення приймальної комісії 
про зарахування вступника може 
бути скасоване приймальною ко-
місією у разі виявлення порушень 
з боку вступника, передбачених 
пунктом 5 розділу XV. 

Зараховані особи можуть бути ви-
лучені з наказу про зарахування до 
закладу вищої освіти за власним 
бажанням, відраховані з закладу 
вищої освіти за власним бажанням, 
у зв’язку з чим таким особам повер-
таються подані ними документи, не 
пізніше наступного дня після подан-
ня заяви про відрахування. 

13.3. У разі, якщо особа без по-
важних причин не приступила до 
занять протягом 10 календарних 
днів від дня їх початку наказ про за-
рахування скасовується в частині, 
що стосується цієї особи. 

13.4. На звільнене(і) в порядку, пе-
редбаченому в пунктах 2, 3 цього 
розділу, місце(я), може проводитись 
додатковий конкурсний відбір з чис-
ла осіб, які брали участь у конкурсі 
на цю конкурсну пропозицію. У разі 
відсутності таких претендентів на 
звільнені місця дозволяється зара-
ховувати осіб з конкурсних пропо-
зицій цього закладу вищої освіти за 
умови збігу конкурсних предметів 
шляхом перенесення заяви (за зго-
дою особи) на іншу конкурсну про-
позицію. 

Додатковий конкурсний відбір про-
водиться до 15 вересня. При цьому 
накази про зарахування таких осіб 
формуються і подаються до Єдиної 
бази до 18.00 години 19 вересня.

13.5. Рішення щодо зарахування 
вступника з оплатою його навчан-
ня за рахунок цільового пільгового 
державного кредиту приймається 
за заявою вступника, що подається 
до приймальної комісії, на підставі 
результатів участі у конкурсі відпо-
відно до вимог Умов та Правил при-
йому. 

Переважним правом на зараху-
вання (переведення) на місця, що 
фінансуються за рахунок цільового 
пільгового державного кредиту, ма-
ють особи, які зазначені в пункті 12 
розділу VІІІ цих Правил прийому. Ін-
шим категоріям вступників право на 
зарахування (переведення) на міс-
ця, що фінансуються за рахунок ці-
льового пільгового державного кре-
диту, надається в разі відсутності 
осіб названої вище категорії або їх 
письмової відмови від таких місць. 

ХІV. Особливості прийому на на-
вчання до закладів вищої освіти 
іноземців та осіб без громадян-
ства

14.1. Прийом на навчання до за-
кладів вищої освіти іноземців та 
осіб без громадянства здійснюєть-
ся згідно із Законами України «Про 
вищу освіту», «Про правовий ста-
тус іноземців та осіб без громадян-
ства», «Про закордонних українців», 
«Про біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового або тимчасового 
захисту», Указом Президента Укра-
їни від 03 червня 1994 року № 271 
«Про заходи щодо розвитку еконо-
мічного співробітництва областей 
України з суміжними областями 
Республіки Білорусь і адміністра-
тивно-територіальними одиницями 
Республіки Молдова», постановами 
Кабінету Міністрів України від 26 
лютого 1993 року № 136 «Про на-
вчання іноземних громадян в Укра-
їні», від 11 вересня 2013 року № 684 
«Деякі питання набору для навчан-
ня іноземців та осіб без громадян-
ства», наказом Міністерства освіти 
і науки України від 01 листопада 
2013 року № 1541 «Деякі питання 

Правила прийому
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організації набору та навчання 
(стажування) іноземців та осіб без 
громадянства», зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 25 лис-
топада 2013 року за № 2004/24536. 

14.2. Іноземці та особи без грома-
дянства (далі – іноземці) можуть 
здобувати вищу освіту за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, 
якщо інше не передбачено міжна-
родними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, законодав-
ством або угодами між закладами 
вищої освіти про міжнародну акаде-
мічну мобільність. 

Прийом іноземців до закладів ви-
щої освіти на навчання за рахунок 
коштів державного бюджету здій-
снюється в межах квот для інозем-
ців. 

14.3. Іноземці, які прибувають в 
Україну з метою навчання, всту-
пають до закладів вищої освіти за 
акредитованими освітніми програ-
мами (спеціальностями). 

Зарахування вступників з числа 
іноземців на навчання за кошти фі-
зичних та/або юридичних осіб може 
здійснюватися закладами вищої 
освіти: 

1) двічі на рік, до і на початку ака-
демічних семестрів (але не пізніше 
01 листопада і 01 березня відповід-
но), для здобуття ступенів бакалав-
ра, магістра; 

2) упродовж року для навчання в 
аспірантурі, ад’юнктурі, докторан-
турі. 

Терміни внесення конкурсних про-
позицій до Єдиної бази, визначені 
в пункті 7 розділу XV цих Умов, для 
прийому таких іноземців не засто-
совуються. 

Заклад освіти обчислює бали/
оцінки вступника на основі доку-
мента про попередній здобутий рі-
вень освіти та встановлює мінімаль-
но необхідне для вступу значення 
кількості балів/оцінок із загальноос-
вітніх предметів, з яких проводиться 
вступне випробування. 

Зарахування іноземців на навчан-
ня на відповідний рівень вищої осві-
ти здійснюється за результатами 
вступних випробувань з визначених 
предметів і мови навчання та на 
підставі академічних прав на про-
довження навчання, що надаються 
документом про здобутий рівень 
освіти в країні його походження, і 
врахування балів успішності, що да-
ють право на продовження навчан-
ня на наступному рівні вищої освіти 
відповідно до законодавства краї-
ни, що видала документ про здобу-
тий ступінь (рівень) освіти. 

14.4. Усі категорії іноземців, які 
вступають на навчання, зарахо-
вуються до закладів вищої освіти 
України на підставі наказів про за-
рахування, що формуються в Єди-
ній базі. 

14.5. Вимоги закладу вищої освіти 
щодо відповідності вступників із чис-
ла іноземців, які прибули в Україну з 
метою навчання, умовам прийому на 
відповідні рівні вищої освіти, а також 
строки прийому заяв і документів, 
проведення вступних випробувань, 
творчих конкурсів та зарахування 
зазначаються у Правилах прийому 
та оприлюднюються на офіційному 
веб-сайті закладу вищої освіти. 

14.6. Іноземці, яким надаються 
державні стипендії за міжнародни-
ми договорами, загальнодержав-
ними програмами, іншими міжна-
родними зобов’язаннями України, 
приймаються на навчання у межах 
установлених квот для іноземців на 
підставі направлень Міністерства 
освіти і науки України. 

14.7. Іноземці, які прибувають в 
Україну для участі в програмах 
академічної мобільності або для 
здобуття вищої освіти за узгодже-
ними між українським та іноземним 
закладами вищої освіти освітніми 
програмами, приймаються на на-
вчання з урахуванням відповідних 
договірних зобов’язань відповідних 
закладів вищої освіти. 

14.8. Закордонні українці, які на 
законних підставах перебувають в 
Україні і статус яких засвідчений по-
свідченням закордонного українця, 
при вступі до закладів вищої освіти 
України користуються такими са-
мими правами на здобуття освіти, 
що й громадяни України, за винят-
ками, встановленими Конституцією 
України, законами України чи між-
народними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких 
засвідчений посвідченням закор-
донного українця, можуть зарахо-
вуватись на навчання за державним 
замовленням у межах установлених 
квот для іноземців за співбесідою з 
предметів, передбачених Правила-
ми прийому. 

XV. Забезпечення відкритості та 
прозорості при проведенні при-
йому до закладів вищої освіти

15.1. На засіданні приймальної 
комісії мають право бути присутні-
ми представники засобів масової 
інформації (не більше двох осіб від 
одного засобу масової інформації). 
Правилами прийому визначається 
порядок акредитації журналістів у 
приймальній комісії. 

15.2. Громадські організації мо-
жуть звернутися до Міністерства 
освіти і науки України із заявою про 
надання їм права вести спостере-
ження за роботою приймальних ко-
місій. Громадські організації, яким 
таке право надано Міністерством 
освіти і науки України, можуть на-
правляти на засідання приймальних 

комісій своїх спостерігачів. При-
ймальні комісії зобов’язані створи-
ти належні умови для присутності 
громадських спостерігачів на своїх 
засіданнях, а також надати їм мож-
ливість ознайомлення до засідання 
з документами, що надаються чле-
нам приймальної комісії. 

15.3. Заклад вищої освіти 
зобов’язаний створити умови для 
ознайомлення вступників з ліцен-
зією на провадження освітньої ді-
яльності, сертифікатами про акре-
дитацію відповідної спеціальності 
(напряму підготовки, освітньої про-
грами). Правила прийому, відомос-
ті про ліцензований обсяг та обсяг 
прийому за державним замовлен-
ням за кожною конкурсною пропо-
зицією (спеціальністю, освітньою 
програмою, напрямом підготовки) та 
ступенем, у тому числі про кількість 
місць, що виділені для вступу за кво-
тами, оприлюднюються на офіційно-
му веб-сайті закладу вищої освіти 
не пізніше робочого дня, наступного 
після затвердження/погодження чи 
отримання відповідних відомостей. 

15.4. Голова приймальної комісії 
оголошує про засідання комісії, як 
правило, не пізніше дня, що передує 
дню засідання, в особливих випад-
ках – не пізніше ніж за три години 
до початку засідання. Оголошення 
разом із проектом порядку денного 
засідання оприлюднюється на офі-
ційному веб-сайті закладу вищої 
освіти. 

15.5. Подання вступником недо-
стовірних персональних даних, не-
достовірних відомостей про здобуту 
раніше освіту, про наявність права 
на зарахування за квотами, права 
на зарахування за співбесідою, про 
участь в учнівських олімпіадах та 
конкурсах-захистах Малої академії 
наук України, про проходження зо-
внішнього незалежного оцінювання 
є підставою для скасування наказу 
про зарахування, в частині, що сто-
сується цього вступника. 

15.6. Інформування громадськості 
про ліцензований обсяг, обсяг місць, 
що фінансуються за державним за-
мовленням, вартість навчання за 
спеціальностями (напрямами під-
готовки, спеціалізаціями, освітніми 
програмами), перебіг подання заяв 
щодо вступу, рекомендування до 
зарахування та зарахування до за-
кладів вищої освіти здійснюється 
інформаційними системами, на під-
ставі даних Єдиної бази (відповідно 
до укладених з власниками (розпо-
рядниками) таких систем договорів). 

15.7. Список тих, хто подав доку-
менти на широкий конкурс, публіку-
ється Міністерством освіти і науки 
України не менше двох разів про-
тягом періоду прийому заяв та до-
кументів у формі згідно з додатком 
6 до Умов прийому. 

Правила прийому
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Збірна команда ВНМУ «Медик» з во-
лейболу (чол.) виборола І місце у Від-
критому чемпіонаті міста Вінниці 2018 
р. У змаганнях взяли участь 12 ко-
манд. Ігри проходили протягом року. 

Кращі гравці:
Ільницький Володимир – 5 курс 6 група
Горовий Олександр – 5 курс 14 група
Хрущак Роман – 6 курс 60 група
Запопадний Ярослав 6 курс 26 група
Корогода Павло – 2 курс 44 група
Дідух Максим – 5 курс 11 група

Тренер - викладач Іванова Є.І.

Збірна команда ВНМУ з баскетболу 
(чол.) посіла І місце у Студентській 
баскетбольній лізі України м. Вінниці 
серед чоловіків. У змаганнях взяли 
участь 12 команд. Ігри проходили 
протягом року. 

Кращі гравці:
Портной Богдан – 4 курс
Шишковський Денис – 4 курс
Аль-Наммас Майєн – 5 курс

Соловйов Владислав – 2 курс
Шаталюк Денис – 1 курс
Кофі Абрефа-Бусія – 4 курс
Садік Сані – 5 курс

Тренер – викладач  Дусь С.В.

Збірна жіноча команда ВНМУ з во-
лейболу посіла І місце у змаганнях 
за програмою Чемпіонатів області з 
окремих видів спорту серед закладів 
вищої освіти, які тривали з 26 лютого 
по 1 березня 2018 року. У змаганнях 
взяли участь шість команд.

Кращі гравці команди ВНМУ:

1. Сибірська Вікторія - 6к 43 група
2. Кабиш Яна - 6к 33 група
3. Косевич Марина - 2к 42 група
Тренер – ст. викл. Якушева Ю.І.

Студент 
6к 53 гру-
пи Боханов 
Георгій – ба-
гаторазовий 
Чемпіон об-
ласті серед 
молоді та 
дорослих з 

важкої атлетики. Володар кубку об-
ласті, кандидат в майстри спорту.

У 2017-2018 н.р. Георгій посів VI міс-
це на Всеукраїнській Універсіаді  у м. 
Миколаїв та VII місце на Кубку Украї-
ни у м. Чернігів.

 Тренер – ст. викл. Лисюк С.П.

Гладкий Олександр 
Олександрович, 
Студент 5-курсу, 6-б 
групи, 

Кандидат в май-
стри спорту з кікбок-
сингу. 17-19 листо-
пада 2017 року  у м. 
Києві на Всеукраїн-
ському чемпіонаті з 
кікбоксингу завою-

вав 2 місце у розділі фул-контакт у 
ваговій категорії до 71 кг.

Тренер - викладач Сухань С.С.

Спільним зусиллями легше руха-
ти й науку. Особливо, коли за різ-
ні аспекти однієї справи беруться 
фахівці з різних галузей, які вже 
мають багаторічний успішний до-
свід роботи. Об’єднання зусиль 
науковців Вінницьких медичного 
(ВНМУ) та технічного (ВНТУ) уні-
верситетів для виконання науко-
вих проектів було лейтмотивом 
міждисциплінарного семінару 
«Наука на перетині спеціальнос-
тей», який пройшов на базі ВНМУ 
25 травня 2018 року.

Під час доповідей, представлених 
фахівцями ВНТУ, з’ясувалось, що у 
нас вже багато спільного: науковці 
технічного університету декілька де-
сятків років технічно підтримують ви-
конання медичних наукових проектів. 
Зокрема, проректор з наукової ро-
боти ВНТУ професор Сергій Павлов 
розповів про розвиток біомедицини, 
оптичних та лазерних технологій в 
його університеті. Професор ВНМУ, 
д.б.н. Вікторія Родінкова поділилась 

майже 20-річним досвідом залучення 
фахівців ВНТУ у дослідження алер-
генних чинників атмосферного пові-
тря, яке проводиться на базі ВНМУ.

А от кандидат тех. наук, доцент 
ВНТУ Костянтин Коваль закликав 
вчених активніше долучатись до 
створення стартапів, наводячи при-
клад проекту Sicorsky Challenge, 
який працює у ВНТУ. Обговорен-
ня перспектив міждисциплінарної 

співпраці, за модерації проректора 
з наукової роботи ВНМУ, професора 
Олега Власенка, було найтривалі-
шою частиною семінару, адже нові 
точки дотику медиків та технарів ви-
никали просто під час дискусії.

Учасники заходу домовились про 
більш тісну співпрацю у майбутньому 
із можливим створенням міжунівер-
ситетських наукових структур.

«ММ»

Наука на перетині спеціальностей
Науковці медичного та технічного університетів обговорили напрямки співпраці

Спортивні вершини


