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тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про
проходження військової служби громадянами України»;
абзац сьомий пункту 3 викласти у такій редакції: «які в 2017 році не брали
участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного
оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність
захворювання

або

патологічного

стану,

зазначеного

в

Переліку

захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для
проходження

зовнішнього

незалежного

оцінювання,

затвердженому

наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за
умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного
з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти
і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня
2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або
патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого
документа)»;
після абзацу сьомого пункту 3 доповнити новим абзацом восьмим такого
змісту: «яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в
зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення
особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії
вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою
первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про
створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього
незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і
2

науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016
року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або
патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом
секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання
якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та
відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при
регіональному центрі оцінювання якості освіти)»;
після абзацу дев’ятого пункту 3 доповнити новим абзацом десятим такого
змісту: «громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну
середню освіту за кордоном»;
абзац дванадцятий пункту 3 викласти у такій редакції: «Особи, зазначені в
абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, цього пункту, мають право на участь
у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього
незалежного оцінювання 2017 року»;
після абзацу дванадцятого пункту 3 доповнити новими абзацами
тринадцятим, чотирнадцятим такого змісту:
«Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у
конкурсному

відборі

за

результатами

зовнішнього

незалежного

оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их)
навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та
додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у
конкурсному

відборі

за

результатами

зовнішнього

незалежного

оцінювання 2016 року або вступних іспитів.»
3) У розділі 5:
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абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції: «Вступники на основі
повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами
навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному
відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної
середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ Умов прийому на 2017
рік або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження,
статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню
освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26
липня включно подають заяви тільки в електронній формі»;
абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції: «Вищі навчальні заклади
створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання
допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники
можуть звернутися до таких консультаційних центрів будь-якого вищого
навчального закладу з метою створення електронного кабінету, внесення
заяви в електронній формі, атестату»;
пункт 5 викласти у такій редакції: «Під час подання заяви в паперовій
формі вступник пред'являє особисто в оригіналі:
документ, що посвідчує особу; військовий квиток або посвідчення про
приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених
законодавством); документ державного зразка (оригінал) про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати)
зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної
загальної

середньої освіти);

документи, які підтверджують право

вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі
повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою. У разі
відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного
підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання
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додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень.»
пункт 6 викласти у такій редакції:
«До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копія документа, що посвідчує особу; копію документа державного зразка
про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі
якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього; копію сертифіката
(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на
основі повної загальної середньої освіти); чотири кольорові фотокартки
розміром 3 х 4 см.»
4) У розділі 6:
абзац восьмий пункту 5 викласти у такій редакції: «Призерам (особам
нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад 2017 або 2016 року з базових предметів, призерам III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок
встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200,
то він встановлюється таким, що дорівнює 200»;
пункт 11 викласти у такій редакції: «Відомості щодо результатів вступних
випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.»
5) У розділі 8:
пункт 1 викласти у такій редакції: «Особи, які подали заяви в паперовій
або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після
прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до
зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV Умов прийому
на 2017 рік або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для
зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені Умовами
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прийому на 2017 рік та Правилами прийому, до приймальної комісії
вищого навчального закладу. Подані оригінали документів зберігаються у
вищому навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи,
які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати
власну заяву, роздруковану приймальною комісією.»
6) У розділі 10:
після абзацу третього пункту 4 доповнити новим абзацом восьмим такого
змісту: «Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма
заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання
за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому
документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного
вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при
наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення
заяви).»
У Додатках до Правил прийому:
Відповідно до рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і
науки України від 2 березня 2017 року (Протокол № 42/1), від 23 березня
2017 року (Протокол № 45/1) та від 21 квітня 2017 року (Протокол № 49/1):
- додаток 1 до Правил прийому до ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ
викласти у новій редакції (додається);
- додаток 3 до Правил прийому до ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ
викласти у новій редакції (додається)
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