Зміни до Правил прийому розроблені приймальною комісією вищого
державного
навчального
закладу
України
"Українська
медична
стоматологічна академія" затверджені вченою радою вищого державного
навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія"
(протокол №7 від 18 квітня 2018 року).
VІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
Пункти 1,2 розділу VІ викласти в наступній редакції:
«1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за
денною формою навчання:
1) прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих Правил,
починається 02 липня та закінчується 14 липня о 18.00 год.;
2) вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 15 липня
до 22 липня;
3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних
випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами), із
зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі
конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про
отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста оприлюднюється не пізніше
12.00 год. 24 липня;
4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають
виконати вимоги до зарахування, визначені пунктом 1 розділу ХІ цих
Правил, до 12.00 год. 28 липня;
5) зарахування вступників відбувається:
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 02 серпня,
додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;
2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за
денною формою навчання:
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1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків
до документів про повну загальну середню освіту розпочинається 02 липня
та закінчується о 18.00 год. 25 липня;
2) прийом заяв та документів, передбачених розділом VII цих Правил,
розпочинається 12 липня;
3) прийом заяв та документів закінчується:
о 18.00 год. 01 серпня - для осіб, які вступають на основі співбесіди,
вступних іспитів або творчих конкурсів;
о 18.00 год. 08 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
5) творчі конкурси проводяться з 28 липня до 07 серпня;
6) вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;
7) співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня;
8) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами
співбесіди оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 05 серпня. Вступники, які
отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18.00 год.
07 серпня. Зарахування цієї категорії вступників відбувається не пізніше
12.00 год. 08 серпня. Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються з
конкурсу на інші місця державного замовлення;
9) рейтинговий список вступників, які вступають на основі
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів, із
зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі
конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про
отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та оприлюднюється не пізніше
12.00 год. 09 серпня;
10) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до
зарахування до 12.00 год. 13 серпня;
11) зарахування вступників відбувається:
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за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12.00 год. 17
серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та
юридичних осіб не пізніше 30 вересня).»
VII. Порядок прийому заяв та документів для участі
у конкурсному відборі до закладів вищої освіти
Пункт 7 розділу VІІ викласти в наступній редакції:
«7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник
додає:
копію документа, що посвідчує особу;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Заклади освіти у своїх Правилах прийому встановлюють перелік
документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це
викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну
пропозицію.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в
них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені
законодавством, у строки, визначені для прийому документів.»
VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
Розділ VІІІ викласти в наступній редакції:
«1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних
випробувань:
для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі
вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими
Правилами випадках;
для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі
зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів
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або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2018 році
приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017
та 2018 років.
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до цих Правил прийому.
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної
середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за спеціальностю 221 Стоматологія (освітня програма
– стоматологія ортопедична) зараховуються результати вступних іспитів з
української мови (диктант) (перший предмет) та творчого конкурсу
(ліплення) (другий предмет), за спеціальностю 223 Медсестринство (освітня
програма – сестринська справа) зараховуються результати вступних іспитів з
української мови (диктант) (перший предмет) та біології (другий предмет).
Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної
середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація
(освітня програма – фармація), зараховуються результати вступних іспитів з
української мови (диктант) (перший предмет) та хімії (другий предмет).
4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної

середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за спеціальностю 221 Стоматологія (освітня програма
– стоматологія ортопедична) зараховуються результати вступних іспитів з
української мови (диктант) (перший предмет) та творчого конкурсу
(ліплення) (другий предмет), за спеціальностями 223 Медсестринство
(освітня програма – сестринська справа), 226 Фармація, промислова фармація
(освітня програма – фармація, денна та заочна форми навчання),
зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання
(результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший
предмет) та біології (другий предмет).
5. Конкурсний бал розраховується:
для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:
конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,
де П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка
вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А - середній бал
документа про базову загальну середню освіту.
5

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.
Результати вступних іспитів оприлюднюються на інформаційних стендах
приймальної комісії, а також на веб-сайті академії.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів,
призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній
доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них приймальні комісії
отримують з Єдиної бази.
6.Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:
конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,
де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного
іспиту з першого предмета; П2 - оцінка зовнішнього незалежного
оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в
шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього
бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 3 до Умов прийому на навчання
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня
2017 року № 1377 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14
листопада 2017 року за № 1396/31264).
Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на
основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів та оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної
комісії, а також на веб-сайті академії.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів,
призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній
доданок встановлюється рівним 10. Інформацію про них приймальні комісії
отримують з Єдиної бази.
7. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту,
які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3»
відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з
об'єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну
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середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким,
що дорівнює 2.
8. У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал
вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
9. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань за
якими вступник допускається до участі у конкурсі становить:
4 бали – при вступі на основі базової загальної середньої освіти;
100 балів – при вступі на основі повної загальної середньої освіти.
10.Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне
отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох.
Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого
приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у
наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.
11. Програми співбесід затверджуються головами приймальних комісій
закладів освіти не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої
освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання
осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої
освіти.
Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються
головами приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж за три місяці
до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих
конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих
конкурсів обов'язково оприлюднюються на веб-сайтах (веб-сторінках)
закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання
підготовленості вступників.
12. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а
також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному
відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не
допускається.
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13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені
закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти,
склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.
14. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших
конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з
конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за
результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення
Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують
конкурсний бал.
15. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть
бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну
пропозицію в цьому закладі освіти.»
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Зміни до Правил прийому розроблені приймальною комісією вищого
державного навчального закладу України "Українська медична
стоматологічна академія" унесені приймальною комісією відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 409,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року
№ 600/32052.
VІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
Підпункт 1 пункту 2 розділу VІ викласти в наступній редакції:
«1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до
документів про повну загальну середню освіту розпочинається 02 липня та
закінчується о 18.00 год. 25 липня;».
VII. Порядок прийому заяв та документів для участі
у конкурсному відборі до закладів вищої освіти
Пункт 1 розділу VІІ викласти в наступній редакції:
«1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою
навчання подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті
випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами
вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або
квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Умов;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за
бюджетні кошти відповідно до цих Умов;
для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих
Умов;
за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в
атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього
незалежного оцінювання;у разі подання іноземного документа про повну
загальну середню освіту;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту,
виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати
заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою
приймальної комісії закладу освіти.».
Пункт 14 розділу VІІ викласти в наступній редакції:
«14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом
освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому
документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час

внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про
допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява
вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.
Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його
прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.
Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення
вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв
скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву,
зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти. ».
VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
Абзац 5 пункту 8 розділу VIII викласти в наступній редакції:
«Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів,
призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній
доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них приймальні комісії
отримують з Єдиної бази.».
IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Абзац 2 пункту 2 викласти в наступній редакції:
«особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»; ».
Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
Пункту 3 викласти в наступній редакції:
«3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди;
освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність,назва конкурсної
пропозиції, форма навчання;
середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.».
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XIV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
1. Пункт З розділу XIV викласти в такій редакції:
«3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про
зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується
цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу
освіти за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються
подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви
про відрахування.»;
2) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять
протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування
скасовується в частині, що стосується цієї особи.».
XVI. Вимоги до Правил прийому
1. Перше речення пункту 4 розділу XVI викласти в такій
редакції:
«4. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для
конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних
осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими
вступниками.».
XVII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні
прийому до закладів вищої освіти
1. Пункти 5,6 викласти в такій редакції:
«5. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних 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 зовнішнього незалежного оцінювання є
підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що
стосується цього вступника.
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість
навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами),
перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та
зарахування до закладів освіти здійснюється інформаційними системами на
підставі даних Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками
(розпорядниками) таких систем договорів).».
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