Додаток 10 до Правил прийому
до Національної металургійної
академії України в 2017 році

Зміни
до Правил прийому до Національної металургійної академії України в
2017 році
Відповідно до змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 24.04.2017 року № 637:
1.У пункті 2 розділу І:
- абзац двадцятий викласти у такій редакції:
«право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом,
щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі
повної загальної середньої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою-3 , квотою
для іноземців, що реалізується відповідно до цих Правил»;
- абзаці двадцять сьомий викласти у такій редакції:
«технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою
приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення
даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про
допущену технічну помилку»;
- абзац двадцять восьмий викласти у такій редакції:
«широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) – сукупність відкритих
конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними
вищими навчальними закладами широкого обсягу державного замовлення
для прийому вступників на місця навчання за державним замовленням на
певну спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. Відкрита конкурсна
пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції»;
у пункті 3:
- абзац шостий викласти у такій редакції:
«вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись
на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном
навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи
можуть прийматись на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі
скороченим терміном навчання).»

2. У пункті 1 розділу ІІ:
- абзац третій в такій редакції:
«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з
іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за
спеціальністю081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного
випробування з використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до
встановленого законодавством порядку (з урахуванням додаткового
вступного випробування для осіб, які здобули 3 ступінь
(освітньокваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю)»;
у пункті 3:
- абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному
відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України;»;
- абзац сьомий викласти в 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 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 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
4 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);».
У зв’язку з цим абзаци восьмий – чотирнадцятий вважати відповідно
абзацами дев’ятим – п’ятнадцятим;
- абзац десятий викласти у такій редакції:
«громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених
пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017
року»;
- після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом
дванадцятим такого змісту:
«громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту
за кордоном».
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – п’ятнадцятий вважати відповідно
абзацами тринадцятим – шістнадцятим;
- абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
«Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому
цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за
результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 або 2017 року.»;
- після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами
п’ятнадцятим, шістнадцятим 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.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий, шістнадцятий вважати відповідно
абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим;
- абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:
«Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у
конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього
незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території
Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів,
визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія
проведення антитерористичної операції (на період її проведення),
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 від 21
червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня
2016 р. за № 907/29037.»
- абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції:
«Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право на
участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або
зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених
вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для
здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на
тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за
№ 795/28925.»
3. У пункті 5 у розділі ІІІ:
- абзац третій викласти у такій редакції:
«особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому пункту 3 розділу ІІ цих
Правил»;
- абзац четвертий викласти у такій редакції:
«особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3 розділу ІІ цих Правил»;
- абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції,
захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до
забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі
здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі
волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах

антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у
складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в
подальшому такі добровольчі формування були включені до складу
Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до
законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які,
перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної
цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були
включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань та
правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими
добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у
взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та
правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців
(резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил,
Національної
гвардії,
СБУ,
Служби
зовнішньої
розвідки,
Держприкордонслужби,
Держспецтрансслужби,
військовослужбовців
військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів
оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС,
поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців,
працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС,
ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників
підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення
проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в
районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під
час участі у Революції Гідності»;

- після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого
змісту:
«діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній операції;».
У зв’язку з цим абзаци шостий – дев’ятнадцятий вважати відповідно
абзацами сьомим – двадцятим;
- після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим
такого змісту:
«діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»;».
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – двадцятий вважати відповідно
абзацами дванадцятим - двадцять першим;
- після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом
чотирнадцятим такого змісту:
«особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;».
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцять перший вважати
відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять другим;
- абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:
«особи, що здобули повну загальну середню освіту, незалежно від форми
вступних випробувань, у навчальних закладах певної адміністративнотериторіальної одиниці при вступі на конкурсні пропозиції, для яких
встановлено квоту-3.»
- абзац дев’ятнадцятий викласти у такій редакції:
«Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені
в абзацах п’ятому-дванадцятому цього пункту, мають право на переведення
на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку,
передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за
іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну
пропозицію.»
- абзац двадцятий викласти у такій редакції:
«Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на
переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в
порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання
за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.»;
- після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом двадцять
першим такого змісту:

«Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до
участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального
замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.».
У зв’язку з цим абзаци двадцять перший, двадцять другий вважати
відповідно абзацами двадцять другим, двадцять третім;
- абзац двадцять другий викласти у такій редакції:
«Особи, зазначені в абзаці п’ятнадцятому цього пункту, мають право на
зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3,
яка визначена в пункті 14 цього розділу, за умови вступу на основі повної
загальної середньої освіти.».
У пункті 8:
- абзац перший викласти в такій редакції:
«8. Обсяг прийому за державним або регіональним замовленням на основі
повної загальної середньої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) галузі
знань 01 "Освіта", спеціальностями 261 "Пожежна безпека", 263 "Цивільна
безпека", спеціалізаціями 035.03 "слов’янські мови та літератури (переклад
включно)", 035.06 "східні мови та літератури (переклад включно)"
спеціальності 035 "Філологія" визначається державними (регіональними)
замовниками у розрізі вищих навчальних закладів та форм навчання. Вищі
навчальні заклади можуть поділити наданий їм загальний обсяг державного
замовлення за спеціалізаціями 014.02 "середня освіта. Мова та література (із
зазначенням мови)", 035.03 "слов’янські мови та літератури (переклад
включно)", 035.06 "східні мови та літератури (переклад включно)" та
спеціальністю 016 "Спеціальна освіта" між закритими конкурсними
пропозиціями, які вони створюють самостійно. Інші спеціальності та
спеціалізації спеціальностей 014 "Середня освіта (за предметними
спеціалізаціями)", 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" галузі знань
01 "Освіта" утворюють окремі закриті конкурсні пропозиції.»;
- після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим
такого змісту:
«Обсяг прийому за державним замовленням у переміщених вищих
навчальних закладах, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти
і науки України, визначається у розрізі вищих навчальних закладів,
спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п’ятим;
- абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:
«9. Обсяг прийому за державним замовленням за рахунок державного
бюджету на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями
(спеціалізаціями), крім перелічених у пункті 8 цього розділу, визначається

загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління
державного замовника, в розрізі форм навчання.»
4. У пункті 1 розділ V:
- абзац перший викласти у такій редакції:
«1. 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 цих Правил або
право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачені пунктом 5 розділу
ІІІ цих Правил, 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 доповнити новим реченням та викласти
у такій редакції:
«Вищі навчальні заклади створюють консультаційні центри при
приймальних комісіях для надання допомоги вступникам при поданні заяв в
електронній формі. 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.»
у пункті 5:
- абзац четвертий викласти у такій редакції:
«військовий
квиток
або
посвідчення
про
приписку
–
військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)»;

для

- абзац восьмий викласти у такій редакції:
«Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або
переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які
проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017
року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених
відповідно до норм абзаців сімнадцятого, вісімнадцятого пункту 3 розділу ІІ
цих Правил.»;
5. У пункті 5 розділу VІ:
- абзац восьмий викласти у такій редакції:
«Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року 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:
«11. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних
показників вносяться до Єдиної бази.»
6. Пункт 1 розділу VІІІ викласти у такій редакції:
«1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та
беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального
замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі
ІV цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для
зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати
особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
та додатка до нього, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання
та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому. 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.»
7. Пункт 2 розділу ІX викласти у такій редакції:
«2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано
рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням або
яким було не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним
замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в
конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення»,
приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до
приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його
особової справи.»;
8. У розділі X:
- пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Вищий навчальний заклад самостійно надає рекомендації для адресного
розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної
середньої освіти в межах місць, на які були надані рекомендації до
зарахування до цього навчального закладу за відповідною конкурсною
пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIІ цих Правил, і
надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу ІХ цих Правил.»;
у пункті 3:
- абзац другий викласти у такій редакції:

«особи, які мають спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів,
передбачені абзацами п’ятим-восьмим пункту 5 розділу ІІІ цих Правил
незалежно від конкурсного бала»;
- абзац третій викласти у такій редакції:
«особи, які мають спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів,
передбачені абзацами другим-третім, дев’ятим-дванадцятим пункту 5 розділу
ІІІ цих Правил в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від
мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на
місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним
конкурсом в порядку, передбаченому пунктом п’ятим розділу VII цих
Правил, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей,
зазначених у додатку 3);
»
- абзац четвертий викласти у такій редакції:
«особи, які мають спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів,
передбачені абзацами четвертим та тринадцятого пункту 5 розділу ІІІ цих
Правил у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від
мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на
місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним
конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VII цих Правил, не
більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, зазначених у додатку 3)»
9. У пункті 5 розділу XI абзац другий викласти у такій редакції:
«Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що
фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають
особи, яким надано спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів
відповідно до абзацу тринадцятим пункту 5 розділу ІІІ цих Правил. Іншим
категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що
фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту,
надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової
відмови від таких місць».
10. Унести до додатку 8 Правил Прийому „Порядку подання та розгляду заяв
в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних
закладів України в 2017 році”, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646, такі
зміни:
У пункті 2 у розділі І:

- абзац десятий викласти у такій редакції:
«"Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)" – власника
зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі
тільки для навчання за державним та регіональним замовленням, відповідно
до пункту 4 розділу VІ Умов прийому.»
- абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:
«"Рекомендовано до зарахування" – вступник пройшов конкурсний відбір та
рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за
кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого
статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги
пункту 1 розділу ІХ Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2017 році, затверджених наказом МОН від __ жовтня 2016
року № ____ (далі – Умови прийому)»;
- абзац дев’ятнадцятий викласти у такій редакції:
«вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу ІХ Умов
прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного
бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу Х Умов
прийому)»;
-абзац двадцятий викласти у такій редакції:
«вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що
фінансуються за кошти державного бюджету, але він також має право на
зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при
виконанні вступником вимог пункту 2 розділу Х Умов прийому);»
- абзац двадцятий викласти у такій редакції:
«вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту четвертого розділу
VІ Умов прийому».
У пункті 3:
- абзац четвертий викласти у такій редакції:
«назва та код спеціальності (спеціалізації)»;
Пункт 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«1. Заяву в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1
розділу VІ Умов прийому.»
- абзац третій пункту 3 викласти у такій редакції:
«номер, пін-код та рік отримання сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання»;

Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по
батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує логін та
пароль для доступу до особистого електронного кабінету.»;
Пункт 7 викласти у такій редакції:
«7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної
бази такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній
та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. Для подання заяви
вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну
пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному
відборі для зарахування на місця за державним або регіональним
замовленням.»
У пункті 5 у розділі ІІІ:
абзац перший викласти у такій редакції:
«5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за
державним замовленням, змінюється зі статусу "Допущено до конкурсу" на
статус "Рекомендовано до зарахування" відповідно до пункту 5 розділу VІІІ
Умов прийому»
абзац другий викласти у такій редакції:
«Після зарахування вступників на місця за державним або регіональним
замовленням уповноважена особа змінює статус електронної заяви
вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною
комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання
за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до пункту 6 розділу VІІІ
Умов прийому, зі статусу "Допущено до конкурсу (навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб)" на статус "Рекомендовано до зарахування
(навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)".»
абзац третій викласти у такій редакції:
«Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2-4
цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 1 розділу V Умов
прийому.»
пункт 6 викласти у такій редакції:
«6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано
до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 або 3 розділу ІХ
Умов прийому.»
пункт 7 викласти у такій редакції:
«7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 1 або 3
розділу ІХ Умов, керівник вищого навчального закладу на підставі рішення
приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає

наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого
уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на
"Включено до наказу"»
пункті 8 викласти у такій редакції:
«8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус
"Рекомендовано до зарахування", вимог, передбачених пунктом 1 або 3
розділу ІХ Умов, рішення про рекомендування його до зарахування
анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі
цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на
статус "Виключено зі списку рекомендованих" або "Допущено до конкурсу
(навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)".»

