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І. Загальні положення 

 

       1. Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі 

«Міжнародна академія екології та медицини» здійснюється відповідно до ліцензій 

Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 270728, дата видачі 02 липня2013 

року), протокол №27/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки 

України 22 листопада 2016 року, наказ МОН 25 листопада 2016 року № 1499-л, 

протокол №27/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 22 

листопада 2016 року, наказ МОН 25 листопада 2016 року №1499-л на підставі наказу 

МОН 11 грудня 2019 року 1007-л «Про виконання рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 09.09.2019 № 640/12300/19 та постанови 

Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.12.2019 № А/855/18639/19» . 

       2. ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» оголошує прийом на 

навчання за освітніми програмами підготовки фахівця другого (магістерського) рівня 

освіти галузі знань 22 «Охорона здоров᾽я», спеціальності 221 «Стоматологія», 222 

«Медицина» (затверджені вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини», протокол 27 грудня 2019 року № 5) відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 29 квітня 2015 року № 266. 

3. Прийом до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» здійснюється 

на конкурсній основі за кошти фізичних та юридичних осіб (на підставі договору між 

Академією та вступником (за участі батьків або законних представників – для 

неповнолітніх вступників).  

4. Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» у 

2022 році (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини»  відповідно до Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, та затверджені ректором 

відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 27.04.2022 р. №392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02.05.2022 р. №400). 

 

5.  Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» 

(далі – Академія) у 2022 році затверджені Вченою радою Академії (протокол 29 

грудня 2021 року № 4) та рішенням Приймальної комісії (протокол 28 грудня 2021 

року  № 62).  

6.  Організацію прийому вступників до Академії здійснює приймальна комісія, 

склад якої затверджено наказом ректора 29 грудня 2021 року № 71-Од. Головою 

Приймальної комісії є ректор. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про 

приймальну комісію ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини», 

затвердженим Вченою радою Академії (протокол 30 січня 2020 року № 6), відповідно 

до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

зареєстрованого   в   Міністерстві   юстиції   України   04   листопада   2015   року   за  

№ 1353/27798. Положення про Приймальну комісію Академії оприлюднено на її 

офіційному вебсайті   maem.kiev.ua. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1353-15#n4


        7. Ректор Академії забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі 

Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році, Правил 

прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2022 році, а також 

відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. 

        8. У Правилах прийому до Академії у 2022  році терміни вживаються в таких 

значеннях:  

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття 

вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, 

творчого заліку, фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту, 

єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи 

досягнень; 

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого 

зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник 

допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань; 

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 

відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого 

структурного 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 рівень 

вищої освіти, освітню програму (освітні програми), форму здобуття освіти, курс, 

переліку конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів, строку 

навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня); розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні 

пропозиції; відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію; у 

разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітніх програм тощо, в Правилах 

прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів вищої освіти між освітніми 

програмами та строки обрання їх здобувачами (для молодшого бакалавра, бакалавра 

(магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі 

повної загальної середньої освіти не раніше завершення першого року навчання, в 

інших випадках не раніше трьох місяців після початку навчання); 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується 

за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з 

точністю до 0,001 відповідно до Умов та Правил прийому; 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на 

основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників 

для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі); 

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних 

досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на 

навчання до закладу вищої освіти; 

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються 

місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням); 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування 

на навчання на конкурсну пропозицію, який формується відповідно до цих Умов та 



Правил прийому; 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного(их) 

предмета(ів)) і вмотивованості вступника, за результатами якої приймається 

протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування; 

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про 

вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - 

ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку; 

фахове вступне випробування – форма вступного випробування для вступу на 

основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо- 

кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до 

опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей. 

Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про 

зайнятість населення». 

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України 

«Про закордонних українців». 

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу 

освіту». 

 

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

 

1. Для здобуття вищої освіти до Академії приймаються особи на спеціальності, 

освітні програми, форми навчання відповідно до ліцензій, наказів МОН України в 

межах ліцензійного обсягу: 

 

№ 

з/п 
Спеціальність Ступінь 

Форма 

навчання 
Курс 

Статус освітньої 

програми 

1 222 Медицина Магістр Денна 1 Не акредитована 

2 222 Медицина Магістр Денна 2 Не акредитована 

3 221 Стоматологія Магістр Денна 1 Не акредитована 

4 221 Стоматологія Магістр Денна 2 Не акредитована 

 

- особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- 

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра з 

відповідної спеціальності медичного спрямування за спеціальностями 221 

Стоматологія та 222 Медицина. 

       Особи мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а 

також у декількох закладах вищої освіти, у тому числі в Академії. Для здобуття 

ступеня магістра за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули 

раніше такий самий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше 

одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою 

спеціальністю в Академії є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до 

вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом 



першого року навчання. 

2. Вступники, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на 

навчання на перший курс.  

         На другий курс у межах ліцензійного обсягу на навчання приймаються особи, 

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого 

бакалавра. Академія може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких 

визначено стандартом вищої освіти магістра медичного  спрямування (за відсутності 

стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС).  

         Для здобуття ступеня магістра медичного спрямування за іншою спеціальністю 

галузі знань «Охорона здоров'я» особи можуть прийматися на другий курс. 

        Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі 

повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста медичного спрямування, які були відраховані або перервали навчання у 

зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти 

або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою 

спеціальністю. 

       3. Особливості прийому на навчання до Академії осіб, місцем проживання яких є 

тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 

січня 2022 року, визначаються наказом № 271. 

       4. Для вступників з особливими освітніми потребами оснащено приміщення на 

базі кафедри фундаментальних дисциплін за адресою: вул. Шимановського, 2, к. 1004. 

Будівля оснащена ліфтами і пандусами. 

       5. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу до 

Академії, надається одне ліжко-місце на період складання вступних іспитів. 

Поселення до гуртожитку відбувається за направленням Приймальної комісії, 

виданим за зверненням вступника під час подання заяви на вступ до Академії. 

       6. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно 

проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують 

додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами 

України.  

 

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється: 

1) за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору). 

2) за кошти грантів, які може отримати Академія на проведення наукових 

досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії. 

 

IV. Обсяги прийому 

 

1. Прийом на навчання до Академії здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 

кожної спеціальності. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах 



вакантних місць ліцензованого обсягу. Перевищення ліцензованого обсягу 

допускається у разі продовження навчання особами, які робили перерву у навчанні 

через визначені законом причини, а також у випадках, передбачених законодавством, і 

за рішенням суду (параграф 7 Постанови Кабінету міністрів України № 347 від 10. 05. 

2018 та Постанова Кабінету міністрів України  № 1187 від 30.12.2015). 

2. Конкурсні пропозиції, за якими здійснюється прийом на навчання: 

1) другий (магістерський) рівень вищої освіти, освітня програма 221 

«Стоматологія», денна форма здобуття освіти –  60 місць: 

=  1-й курс  – 5 років навчання на основі повної загальної середньої освіти; 

=  2-й курс – 4 роки навчання на основі основі здобутого освітнього рівня або ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня);  

2) другий (магістерський) рівень вищої освіти, освітня програма 222 «Медицина», 

денна форма здобуття освіти –  60 місць: 

=  1-й курс – 6 років навчання на основі повної загальної середньої освіти; 

=  2-й курс – 5 років навчання на основі основі здобутого освітнього рівня або ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня).    

       Обсяги прийому на конкурсні пропозиції оприлюднено на офіційному вебсайті   

Академії:  maem.kiev.ua. 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного  

спрямування за спеціальностями 221 Стоматологія та 222 Медицина на основі повної 

загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти: 

 

 

 
Етап вступної кампанії Строки 

реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів 

розпочинається 01 липня 

медичні огляди та інші доконкурсні 

процедури, якщо це викликано 

установленими законодавством 

особливими умовами конкурсного відбору 

за відповідними конкурсними 

пропозиціями 

проводяться до дня, що передує дню 

завершення прийому заяв 

прийом заяв та документів розпочинається 29 липня та 

закінчується о 18:00 8 серпня - для осіб, 

які вступають на основі індивідуальної 

усної співбесіди, творчих конкурсів;  

розпочинається 29 липня та 

закінчується о 18:00 23 серпня - для осіб, 

які вступають за результатами НМТ, а 

також творчих конкурсів, які були 

складені з 01 по 18 липня; 

творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 до 

18 липня включно 

У період з 9 по 16 серпня можуть 



проводитись додаткові сесії творчих 

конкурсів для вступників, які вступають на 

місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб.  

Механізми реєстрації учасників 

творчих конкурсів, організації та 

проведення творчих конкурсів 

визначаються відповідно до законодавства.  

У творчих конкурсах мають право 

брати участь особи, які здобули ПЗСО або 

завершують її здобуття до 10 липня, що 

підтверджується відповідним документом 

або довідкою закладу освіти 

індивідуальні усні співбесіди проводяться з 9 по 16 серпня 

включно 

надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для 

вступників, які вступають на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 

здійснюється не раніше 18:00 02 

вересня 

 

 

2. Для вступу на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

 
Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів 

розпочинається 01 липня 

прийом заяв та документів розпочинається 29 липня і 

закінчується о 18:00 23 серпня 

надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для 

вступників, які вступають на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 

здійснюється не раніше 18:00 07 

вересня 

Формування рейтингових списків 

вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

не пізніше ніж 30 вересня 

*спеціально організована сесія НМТ проводиться у терміни, встановлені Міністерством 

освіти і науки України; 

 

 

3. Додатковий набір вступників для здобуття магістра медичного 

спрямування на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра триває до 29 листопада, 

зарахування – до 30 лисопада. 

       Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у співбесіді, 

вступних іспитах оприлюднюється на офіційному вебсайті Академії.    



 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

для здобуття вищої освіти 

 

1.  Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: 

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

2) тільки у паперовій формі: 

- для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б 

одного із сертифікатів ЗНО 2019-2022 років), співбесідою, відповідно до цих Правил; 

- за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові 

(за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному 

документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

- у разі подання іноземного документа про освіту; 

- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

- у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження 

фотополімерних технологій їх виготовлення; 

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

- для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом 

дев’ятим підпункту 1 пункту 7 розділу VII цих Правил; 

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії 

закладу вищої освіти. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви 

в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на 

вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих 

Правил. 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних 

предметів у закладі вищої освіти (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) 

вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає оригінал(и) 

документа(ів), що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі, до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти. 

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу 

вищої освіти у порядку, визначеному законодавством. 

 У приймальній комісії діє консультаційний центр для надання допомоги 

вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися 

до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв 

в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого 

відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з 

додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. 

      Адреса консультаційного центру: Київ, Харківське шосе, 121, 3 поверх, к. 307;       

електронна адреса - maem.kiev.ua. 

3.  Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії 

Академії за адресою: Київ, Харківське шосе, 121, 3 поверх, к. 307.  



           Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа 

приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми (освітніх 

програм)) та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв до Академії вступники претендують на участь у конкурсі 

виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє 

оригінали: 

- документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

- військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка 

або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників 

- посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

- документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, 

на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної 

середньої освіти. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на 

територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства 

«Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, 

зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень. 

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

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»; 

- військово-облікового документа (для військовозобов’язаних –  

військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для 

призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

- 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 та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра); 

- медичну  довідку форми 086/о 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

- копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 



умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних 

іспитів.. 

Вступники, які складають співбесіду, вступні іспити, допускаються до участі в 

них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що 

підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка 

з фотокарткою. 

7.  Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 

для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних 

іспитів на основі повної загальної середньої освіти, вступник подає особисто під час 

подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Не 

подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних 

іспитів на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію. 

8.  Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військо- 

облікового документа, засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія 

закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документів без пред’явлення 

оригіналів не приймаються. 

9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти. 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, 

поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм 

рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У 

разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює 

перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії 

(фотокопії). 

10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

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 ЄДЕБО, 

але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у разі 

складання вступних випробувань – не пізніше наступного дня після завершення 

вступних випробувань. 

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією, 

частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» щодо 

поінформованості про відсутність акредитації, а також факт наявності/відсутності 

підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за 

співбесідою фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим 

підписом під час подання заяви в паперовій формі. 

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 вищої освіти, без права подання нової заяви з такою 

ж пріоритетністю. 

            Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Академією на 

підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на 

навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час 

внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява 



вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним 

адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не 

пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення 

технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява 

вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку 

повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого 

вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

12. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі 

питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. 

13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу 

духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, 

обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу 

духовну освіту або рішення вченої ради щодо визнання зазначеного документа у 

встановленому законодавством порядку. 

 

VIІ.   Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань: 

- для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня магістра 

медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти - у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в 

передбачених цими Правилами випадках. У 2022 році приймаються сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років;  

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра – у формі зовнішнього незалежного оцінювання та результатів 

інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали (або фахового вступного 

випробування у встановлених цими Правилами випадках). У 2022 році приймаються 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до Правил прийому. 

        Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти 

вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного, спрямування 

зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з трьох 

конкурсних предметів: 1) українська мова (або українська мова і література),, 2) 

математика або хімія, 3) фізика або біологія. 

        Для конкурсного відбору осіб, які основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий курс для 



здобуття ступеня магістра медичного, спрямування, зараховуються бали 

сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з двох конкурсних предметів: 1) 

українська мова (або українська мова і література), 2) на вибір вступника, – та 

третього конкурсного предмета – 3) фахового вступного випробування // результату 

інтегрованого іспиту КРОК-М. 

3. Конкурсний бал розраховується наступним чином: 

1) Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного 

спрямування на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

КБ = К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х ПЗ + К4 х А + К5 х МЛ; 

де 

ПІ, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

першого та другого предметів; 

ПЗ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього 

(для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра - другого) (за 

шкалою 100-200); 

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у 

шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала 

документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в 

шкалу 100-200 (додаток 2); 

МЛ - оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200. 

Невід'ємні вагові коефіцієнти: К1 – 0,25;       К2 – 0,32;     КЗ – 0,32; 

                                                    К4 = 0,1;         К5 = 0,01.  

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-

бальною шкалою, враховуються так: «З» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5»  

відповідає «12». За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну 

загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній шкалі вважається таким, що 

дорівнює 2. 

Зарахування балів за мотиваційний лист здійснюється тільки за умови 

оприлюднення результатів його оцінювання на вебсайті Академії – з 01 квітня 2022 

року по 22 травня 2022 року (включно). 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних 

олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), 

Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства 

молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних 

випробувань за вибором вступника. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та 

сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК дорівнює 1,00,  

ГК дорівнює 1,00, 

СК дорівнює 1,00. 

2) Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, 

спрямування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 х п1 + К2 х П2 + КЗ х ПЗ, 

де 

ПІ, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 



першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), 

ПЗ - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів) / 

результат інтегрованого іспиту КРОК-М, переведений у шкалу від 100 до 200 балів 

відповідно до таблиці переведення результатів інтегрованого іспиту КРОК-М в шкалу 

100 - 200 (додаток 3); 

Невід'ємні вагові коефіцієнти: К1 –  0,30; К2 –  0,30; КЗ – 0,40. 

4. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається 

таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

5. Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань, з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі для вступу на основі повної загальної 

середньої освіти: 

з першого конкурсного предмета – 100 балів; 

з другого та третього конкурсних предметів – 150 балів 

(за винятком вступників з конкурсним балом більше за 175,000 балів). 

Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), 

з якими вступник допускається до участі у конкурсі для вступу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра: 

з першого та другого конкурсних предметів – 100 балів; 

з фахового випробування  –  100 балів. 

6. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

7. Програми співбесіди і порядок оцінювання її результатів, програми фахових 

вступних випробувань, критерії їх оцінювання, структура оцінки, порядок 

оцінювання підготовленості вступників затверджуються Головою приймальної комісії 

та оприлюднюються на вебсайті Академії. 

         Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, які вони складають замість зовнішнього незалежного 

оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. 

      Порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, структура підсумкового 

бала затверджуються Головою приймальної комісії та оприлюднюються на вебсайті 

Академії. 

 Критерії оцінювання, структура оцінки та порядок оцінювання мотиваційних 

листів затверджуються Головою приймальної комісії та оприлюднюються на вебсайті 

Академії. 

8. Вступні іспити (для категорій вступників, яким надане таке право) та фахове 

вступне випробування проводяться відповідно до визначених правилами прийому 

графіків проведення вступних випробувань за затвердженим Головою приймальної 

комісії розкладом; проводяться у формі тестування у письмовій формі. Структура 

фахових вступних випробувань відповідає структурі інтегрованого іспиту КРОК-М. 

Тривалість письмового тестування  – 120 хвилин.  

          9. Під час проведення вступних випробувань забороняється використовувати 

підручники, навчальні посібники, інші матеріали та технічні засоби тощо. При 

користуванні під час проведення вступних випробувань сторонніми джерелами 

інформації (в тому числі підказуванням) вступник без попередження усувається від 



участі у них, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі викладач вказує 

причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і вона оцінюється 

балами, нижчими за мінімальний рівень незалежно від обсягу і змісту написаного. 

         10. Оцінки вступних випробувань оголошуються наступного дня після їх 

проведення на інформаційних стендах приймальної комісії та оприлюднюються у 

повному обсязі на вебсайті Академії. 

          11. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових вступних 

випробуваннях, співбесідах, зберігаються в особових справах здобувачів вищої освіти. 

Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, 

співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після 

чого знищуються, про що складається акт. 

          12. Вступники, які отримали оцінку нижчу за мінімально встановлений 

приймальною комісією бал на одному із вступних іспитів чи фаховому вступному 

випробуванні, не допускаються до участі у наступній сесії та конкурсному відборі на 

навчання. 

     13. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної 

комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, 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. 

      14. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Академією, 

розглядає апеляційна комісія Академії, склад та порядок роботи якої затверджується 

наказом ректора. Заяви про ознайомлення з помилками, допущеними в письмовій 

роботі, подаються особисто абітурієнтами не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення оцінки вступного випробування. Ознайомлення абітурієнта з письмовою 

роботою проводиться не пізніше наступного робочого дня після подання заяви. Заяви 

на апеляції подаються в день ознайомлення з помилками в письмовій роботі й 

розглядаються протягом двох наступних робочих днів. Апеляції на результати 

співбесіди розглядає апеляційна комісія не пізніше наступного дня після їх 

проведення. Додаткове опитування чи тестування абітурієнтів при розгляді апеляцій 

не допускається. 

Апеляції з питань усунення від тестування не розглядаються. 

15. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 

показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. 

           Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного 

предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за 

заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в 

Академії 

 

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

 

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: 

зарахування за співбесідою; 

участь у конкурсному відборі за іспитами. 

           Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 



ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра є 

участь у конкурсному відборі за іспитами. 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих 

копій документів, що підтверджують ці права). 

2. Можуть проходити вступні випробування у формі співбесіди та в разі 

позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування 

під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти: 

1) особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра); 

2) особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на 

прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами 

співбесіди; 

3) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 

населення). 

3. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з 

іспитів не меншої за встановлений мінімальний рівень допускаються до участі в 

конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

1) особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які 

проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової 

служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про 

проходження військової служби громадянами України; Особи цих 

категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 

років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).. 

2) особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти 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 у 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); вони беруть участь у 

конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2022 року та/або 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором).  

          4. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів замість 

зовнішнього незалежного оцінювання (якщо не складали зовнішнього незалежного 

оцінювання з відповідних предметів у 2022 році) та в разі отримання кількості балів за 

кожний з іспитів не меншої за встановлений мінімальний рівень допускаються до 

участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

1) особи, які в 2022 році не брали участі 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 28 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти 

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). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній 

та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року, та/або 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років (у будь-яких комбінаціях за їх 

вибором).  

5. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти, визначених 

відповідно до наказу № 271, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не 

меншої за встановлений мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі: 

1) особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих 

районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів 

на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року. 



Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в 

Освітніх центрах «Крим-Україна», «Донбас-Україна» або без такого врахування для 

осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього 

незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).  

6. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного 

оцінювання з відповідних предметів у 2022 році) та в разі отримання кількості балів 

за кожний з іспитів не меншої за встановлений мінімальний рівень допускаються до 

участі в конкурсному відборі: 

1) особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2021 року 

включно; 

2) громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за 

кордоном у період між 01 вересня 2021 року та 30 листопада 2022 року. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних 

іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнього 

незалежного оцінювання).  

 

ІХ.  Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

1) вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (на 

основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра); 

2) вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом. 

           У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий 

список вступників впорядковується за конкурсним балом - від більшого до меншого. 

          Якщо встановлені в третьому-п’ятому абзацах цього пункту правила не дають 

можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна 

комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих 

вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти; 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника; конкурсний бал вступника 

(крім зарахованих за співбесідою); 

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди; 

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) (тільки якщо він враховується у конкурсному балі). 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених 

пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки 



Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або 

переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх 

інформаційних системах. 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Академії. Оприлюднення поточних 

рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті на підставі 

даних, внесених до ЄДЕБО. 

         У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі 

дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу. 

5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення на офіційному сайті Академії, на підставі даних ЄДЕБО, 

відповідної інформації, засвідченої кваліфікованим електронним підписом голови 

приймальної комісії або відповідального секретаря приймальної комісії, а також в 

електронному кабінеті вступника. 

6. Коригування рейтингових списків можливе на підставі офіційного рішення 

Апеляційної комісії щодо розгляду апеляції із наступним внесенням змін до ЄДЕБО; 

витяг із протоколу засідання Апеляційної комісії подається до приймальної комісії. 

 

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

1. 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 V, 

зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа 

про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених 

Правилами прийому, до приймальної комісії Академії, а також укласти договір про 

навчання між Академією та вступником (за участі батьків або законних представників 

- для неповнолітніх вступників). 

            Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання шляхом: 

           надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної 

комісії Академії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, 

визначені в розділі V цих Правил. Якщо впродовж десяти календарних днів після 

початку навчання вступник не надасть оригінали документів, то наказ про 

зарахування скасовується в частині зарахування такої особи. 

           Договір про навчання між Академією та вступником (за участі батьків або 

законних представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання 

наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без 

особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без 

укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти 

календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині 

зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються в Академії протягом усього періоду 

навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого 

здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково 



особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво 

про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого 

на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до 

ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані 

підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 

Додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої 

особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію і в установлені строки, визначені у розділі 

V цих Правил, не виконали вимог для зарахування, втрачають право в поточному році 

на зарахування. 

           Особи, які отримали рекомендацію і в установлені строки, визначені у розділі 

V цих Правил, виконали вимоги для зарахування, підлягають зарахуванню. 

3. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) здобуття освіти оригінали 

вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір 

студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів 

документів та засвідчені копії відповідних документів видаються на вимогу студента 

закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються. 

 

                  ХІ. Корегування списку рекомендованих до зарахування 

 

1. Вступники зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 

1 розділу X цих Правил прийому. 

2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не 

виконали вимог для зарахування, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил. 

3. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно 

до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку 

вступників. 

3.  Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь магістра 

медичного на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування 

надаються вступникам, зазначеним у пункті 3 розділу VIII цих Правил, якщо вони 

допущені до конкурсного відбору. У разі відсутності таких претендентів до 

зарахування буде рекомендован осаба, наступна у рейтинговому списку. За рішенням 

приймальної комісії на звільнені місця можна зараховувати осіб з іншої конкурсної 

пропозиції Академії шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну 

пропозицію. 

          У разі зарахування на навчання упродовж десяти календарних днів від дати 

початку навчання додатково укладається договір між Академією та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої 

особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від 

укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в 

частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором 

між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну 



освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання 

щодо її оплати. 

 

ХІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

 

1. Не передбачено. 

 

XIII.  Наказ про зарахування, додатковий конкурс 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Академії на 

підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються вебсайті Академії у 

вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил. 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень, вчинених вступником, 

передбачених пунктом 5 розділу XVI цих Правид. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Академії за власним 

бажанням. Відрахованим із Академії за власним бажанням особам подані ними 

документи повертають не пізніше наступного дня після подання заяви про 

відрахування. 

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, 

що стосується цієї особи. 

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, 

місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з-поміж осіб, які брали 

участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному 

відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю 

конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності 

таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних 

пропозицій Академії за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви 

(за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться у межах ліцензованих обсягів до 29 

листопада та надається за всіма заявами, поданими вступникам. Вступники під час 

зарахування на навчання після закінчення строку прийому документів на підставі 

збігу вступних випробувань можуть змінювати спеціальність на іншу шляхом 

перенесення заяви. Накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до 

ЄДЕБО до 18:00 30 листопада. 

 

XIV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства 

 

1. Прийом на навчання до Академії іноземців та осіб без громадянства 

здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента 

України від 03.06.1994 р. №271 «Про заходи щодо розвитку економічного 



співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і 

адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з 

Республіки Бєларусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. №729 

«Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.11.2013 р. №1541 «Деякі питання організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за №2004/24536, наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02.12.2019 р. №1498 « Про затвердження Порядку 

встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства 

в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів 

України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за 

№153/34436. 

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на 

постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за 

індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України. 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу 

освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про 

міжнародну академічну мобільність. 

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступеня магістра проводиться на 

акредитовані освітні програми. Академія також приймає іноземців для навчання за 

програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або 

мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації 

та стажування. 

3. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно. 

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його 

реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого 

Міністерством освіти і науки України державного підприємства. 

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали 

запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний 

журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного 

підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної 

підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання. 

4. Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для 

здобуття вищої освіти Академія укладає угоду з партнерською організацією, що є 

резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з 

ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації 

прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів 

для проведення консультацій і вступних випробувань Академією у дистанційному 

форматі. 

Укладання угод Академії можливе з організаціями, що відповідають таким 

вимогам: 

- відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, 

проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних 

обмежень в країні, де здійснюється набір; 



- забезпечення вступників засобами індивідуального захисту; 

- забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій 

розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я по 

батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію з офіційною 

(державною) базою даних; 

- забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання 

вступного іспиту для іноземців; 

- забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного 

випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв 

вступників; 

- забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі; 

- забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається 

вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер; 

- забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією 

Університету у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор 

або проектор з екраном); 

- наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за 

дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час 

проведення вступного іспиту для іноземців; 

- забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням 

до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для 

іноземців; 

- забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для 

іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і 

використання онлайн-платформи; 

- забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до 

Університету через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів 

після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській 

організації. 

Перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне 

проведення вступних іспитів для іноземців зазначено у додатку 5. 

5. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб може здійснюватися Академією: 

1) тричі на рік у визначені Правилами прийому строки для здобуття ступеня  

магістра: 

- І етап – з 01.01.2022 р. по 28.02.2022 р., 

- ІІ етап – з 01.07.2022 р. по 30.09.2022 р., 

- ІІІ етап – з 01.10.2022 р. по 31.12.2022 р. 

2) упродовж року для навчання на підготовчому відділенні. 

Академія обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній 

здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення 

кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний 

іспит для іноземців. 

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 

здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і 

мови навчання або розгляду мотиваційних листів та на підставі академічних прав на 

продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні 



його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження 

навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що 

видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. 

6. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Академії 

на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути 

довідка, сформована в ЄДЕБО. 

7. Вимоги Академії щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули 

в Україну з метою навчання, а також строки прийому заяв і документів, проведення 

вступного іспиту для іноземців та зарахування зазначаються у Правилах прийому та 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії. 

8. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, 

загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, 

приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі 

направлень Міністерства освіти і науки України. 

9. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 

мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та 

іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з 

урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти. 

10. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно 

проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують 

додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами 

України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, 

встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на 

навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за 

співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому. 

 

 

ХV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому 

до Академії 

 

1. На засіданні приймальної комісії Академії мають право бути присутніми 

освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники 

засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової 

інформації). Правила прийому визначають порядок акредитації журналістів у 

приймальній комісії (додаток  4). 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 

України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальної комісії 

Академії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і 

науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії Академії своїх 

спостерігачів. Приймальна комісія надає їм можливість ознайомлення до засідання з 

документами, що надаються членам приймальної комісії. 

3.  Із ліцензією на провадження освітньої діяльності можна ознайомитися на 



вебсайті Академії.Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяги 

прийому за кожною спеціальністю оприлюднено на вебсайті Академії. 

4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, 

права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, про участь в учнівських 

олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для 

скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 

5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за 

спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), 

осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до 

зарахування та зарахування до Академії здійснюється інформаційними системами на 

підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: 

https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до 

договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним 

адміністратором ЄДЕБО). 
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Додаток 1 

до Правил прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2022 році 

                                                                                   пункт 1 розділу V 

 

                 Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів  

 
Мотиваційний лист – різновид особистої супровідної кореспонденції. Це есе обсягом не 

більше однієї сторінки А4 формату, в якому необхідно чітко пояснити, чому Ви хочете навчатися в 

академіїі, з яких причин варто обрати саме вашу кандидатуру. Пояснення має бути максимально 

переконливим і унікальним, щоб дійсно зацікавити приймальну комісію.    

Як і будь-які інші види листів, мотиваційний необхідно логічно і структурно правильно 

скласти. Слід максимально зосередитися і надати факти, які зможуть позитивно вплинути на 

вирішення питання про ваше зарахування до ЗВО: хороша академічна успішність, досягнення у 

навчанні, участь у проектах і майстер-класах, вивчення іноземних мов та інше. Конкретно описати 

уявний план свого майбутнього – отримання диплома, бажана робота, перспективи щодо реалізації 

себе в обраній професії тощо.  

Оформлюючи лист, уникайте будь-яких виділень і підкреслень у тексті. Документ має бути 

лаконічним, не містити пунктуаційних і граматичних помилок. Закінчіть його вдячністю за 

приділену увагу і час. 

Перечитайте написаний лист кілька разів і дайте зробити це рідним або знайомим. 

Відкорегуйте сумнівні моменти, виправляючи і вдосконалюючи його. Поставтеся до складання 

мотиваційного листа серйозно і обдумано, і неминуче досягнете бажаного результату. Такі листи 

укладають, аби вступники усвідомлювали свої рішення, що важливо відобразити в листі.  

Варто описати, які Ви розглядали альтернативи, які варіанти у Вас були, чому зупинилися саме 

на цій професії. Не просто написати, що я обрав цю професію, бо вона мені подобається, а пояснити 

сам процес, як ви до цього прийшли, і чому подобається, чому Ви зробили такий вибір. Також варто 

додати більше фактів і більше розповісти про себе: "Я прочитав, послухав, побачив і тоді 

вирішив…". 

Укажіть тих осіб, які рекомендували Вам здобувати професію лікаря, які стали вам за приклад. 

Такий дорослий і розважливий підхід з наведеними фактами і прикладами точно сприйматиметься 

позитивно. 

Чого варто уникати – не писати про себе неправдиві речі, навіть якщо їх важко перевірити. 

Завдання такого листа – це подати свою мотивацію, свої амбіції, плани і цілі. "Я чітко знаю, 

чого я хочу, я знаю, як я цього досягну і навіщо це мені потрібно, чому я зробив саме такий вибір". 

Все інше будуть оцінювати на екзаменах чи тестах.  

Якщо є можливість вказати когось для рекомендації, то робіть це. Але не варто згадувати 

батьків, мовляв, "ось мій тато порадив мені зробити такий крок". 

Можливо, вам дуже захочеться розповісти про себе, але зверніть увагу, що має простежуватися 

логічний зв'язок і кожне слово має додавати аргументів на вашу користь. 

Лист повинен мати чітку структуру. Спосіб викладення думок на папері демонструє, як ви 

мислите.  

       Мотиваційний лист повинен складатися зі вступу, основної частини і висновку, з плавними 

переходами від однієї частини до іншої. Почніть з того, чому Ви вирішили подавати документи на 

цю конкурсну пропозицію, та закінчіть планами на майбутнє, очікуваннями, перспективами.  

1. Вступна частина. Представтеся та розкажіть про причину надсилання листа. Вступ – це 

перше враження, які кожен із нас автоматично формує за перші 10-15 секунд. І другого шансу 

справити перше враження у вас немає. Спробуйте зацікавити і спонукати до подальшого знайомства 

з Вами і до взаємодії. З яким наміром, чому хочете вступити саме на цю спеціальність. Можливо, у 

вас є цікава історія, пов’язана з прийняттям рішення. 

Наприклад, не варто писати, що ви обрали психологію просто тому, що вона вам подобається. 

Напишіть, що любите спілкуватися та допомагати людям, хочете навчитися надавати кваліфіковану 

психологічну допомогу, а не просто давати поради. Знайдіть дійсно важливі для себе причини. 



2. Основна частина. Розпочніть основну частину мотиваційного листа з інформації про 

поточну ситуацію у Вашому житті, згадайте про власний досвід та навички, хай і незначні. 

У цьому пункті потрібно дуже чітко пояснити завдання, які ви ставите перед собою. Що 

принесе в майбутньому досягнення цих цілей? Які навички, набуті під час навчання, допоможуть 

Вам? Конкретизуйте цілі, адже ви пишете саме мотиваційний лист до ЗВО, а не просто есе.  

3. Мотиваційна частина. Обов’язково напишіть як даний ЗВО може допомогти в досягненні 

ваших цілей. Можливо, ви займалися волонтерством у відповідній сфері, навчалися на курсах, брали 

участь у важливих заходах, практикувалися. Опишіть достойні приклади в мотиваційному листі. 

Які необхідні якості для даної спеціальності Вам притаманні? Перед тим як написати 

мотиваційний лист, варто ретельно обміркувати це. Не потрібно писати все і одразу. Досить виділити 

кілька важливих характеристик, які дійсно впливають на ефективність у навчанні. Наприклад, 

пунктуальність, комунікабельність, самостійність і т.д. 

Дуже важливо підтверджувати ці якості вашими вчинками: призові місця на тематичних 

конкурсах, олімпіадах, участь в різних форумах, стартапи, публікації ваших робіт та інше. 

4. Завершення. Подякуйте за увагу.  

Отже, як правильно написати мотиваційний лист: чітко, лаконічно, впевнено, без зайвого 

хизування і з акцентом на правдиві факти і досягнення. 

 

Головні помилки і як їх уникнути 

 

Для того, щоб мотиваційний лист для вступу до ЗВО приніс позитивний результат, після його 

написання потрібно ретельно перевірити декілька разів. Переконайтеся, що не допустили помилок, 

що описані нижче. 

• Невідповідність офіційному стилю – наявність сленгу, недоречних фраз. 

• Занадто довгі речення. Запам’ятайте: одна думка – одна теза. Не варто перетворювати 

рядок на цілий абзац. Будьте лаконічними! До того ж прості речення сприймаються легше. 

Найкращий варіант – чергувати довші фрази з короткими. 

• Перераховування своїх досягнень, переваг одним довгим списком. Так робити не можна. 

Необхідно написати мотиваційний лист якісно. Підтверджуйте все фактами, описуйте досвід 

та отримані знання. 

• Забагато “я” і безпідставної хвалькуватості. Повторимося: чим більше конкретики – тим 

краще. Приймальна комісія завжди оцінює перспективи, а не вміння підбирати синоніми. 

• Граматичні та орфографічні помилки. Варто перевірити есе на найменші неточності, щоб 

виправити їх і бути впевненими на 100%. Ви також можете самостійно перевірити 

мотиваційний лист з допомогою сервісу Grammarly. Цей сервіс не лише виділяє помилки, але 

й надає правильні варіанти. 

• Не копіюйте чужі роботи. Будьте оригінальні та особливі. Надавайте тільки правдиву та 

реальну інформацію саме про вас. 

Головна мета мотиваційного листа привернути увагу до Вашої особистості та сформувати 

перше позитивне враження про Вас так,  щоб у подальшому зарахувати на навчання до Академії. 

У Мотиваційному листі має особливе значення емоційна складова. У ньому корисно буде 

сконцентрувати увагу на власних амбіціях, бажаннях, шляхах розвитку в межах ЗВО. 

Перед надсиланням готовий мотиваційний лист видрукуйте і подивіться, який вигляд має його 

друкований примірник у такому форматі? Лист мусить бути візуально охайним, текст сприйматися 

легко. Перевірте, щоб не було граматичних, стилістичних, явних пунктуаційних помилок. 

Подбайте про відповідний шрифт і розмір літер. Не варто використовувати яскраві літери, 

підкреслення та жирний шрифт. 

 

Важливі рекомендації 

 

1. Особливу увагу приділяйте першому абзацу. Часто мотиваційні листи не дочитуються 

до кінця через їх банальність та шаблонність. 

2. Не соромтеся декларувати свої амбіції.  

3. Виражайте своє довготривале зацікавлення.  

4. Не пишіть про те, що узагалі не має відношення до конкретної професії. 



Таблиця 1. Критерії оцінювання мотиваційних листів 

 

Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали  

1 2 3 

ЗМІСТОВНА КОМПОНЕНТА (180 балів) 

Вступ наявна назва мотиваційного листа, звернення, вказані особисті дані 

вступника 

10 

вступ відсутній 0 

1
. 
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визначеність мотиваційної сфери вступника щодо майбутньої 

професії, наявність роздумів щодо правильності професійного 

самовизначення, здатності до самореалізації у професії, бачення себе у 

перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця 

30 

лише частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє 

(недостатньо обґрунтоване) бачення себе у перспективі як успішного, 

конкурентоспроможного фахівця 

20 

не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване 

бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного 

фахівця 

10 

критерій не розкрито 0 

2
. 
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наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або 

подію з історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до 

обрання спеціальності, виявлено здатність до інтерпретації ідей, 

позицій, фактів, реалій, ситуацій; здатність до особистісно значущих 

висновків як регуляторів соціальної поведінки, процесу професійного 

становлення 

30 

не наведено доречного прикладу із власного життя або події з історії 

чи суспільно-політичного життя, що спонукало до обрання 

спеціальності; він не є конкретизованим; у ньому є фактичні помилки; 

недостатньо обґрунтовані ідеї, факти, реалії, ситуації;  висновки, що 

зроблені, не є особисто значущими щодо соціальної поведінки та 

процесу професійного становлення 

20 

прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя  що 

спонукав до обрання спеціальності немає, або він не є доречним;  не 

обґрунтовані ідеї, факти, реалії, ситуації або  відсутні будь-які  

висновки як регулятори соціальної поведінки, процесу професійного 

становлення 

10 

критерій не розкрито  0 

3
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роздуми під час написання листа порушують проблем самопізнання, 

самовизначення в соціумі; проєктуючи себе на майбутню професію, 

розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, наявна 

орієнтація на перспективи розвитку 

30 

під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, 

самовизначення в соціумі, не обґрунтовано власний досвід взаємодії з 

соціальним оточенням, однак наявне проєктування себе на майбутню 

професію та обґрунтовані перспективи розвитку 

20 

під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, 

самовизначення в соціумі, не розкрито власний досвід взаємодії з 

соціальним оточенням, відсутнє проєктування себе на майбутню 

професію, не розкриті перспективи розвитку 

10 

критерій не розкрито 0 

1 2 3 

4
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наявність гіпотетично закладеної проєкції на позитивне вирішення 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) негрубі 

помилки рахують як 1 (одну) грубу. 

До негрубих зараховують такі помилки: 

у написанні великої літери у складних власних назвах; 

у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з 

прийменниками; 

у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …); 

у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший; 

у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності. 

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не додають і не зараховують як 1 (одну) 

грубу. 

Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків порушення на одне з 

правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) орфографічну помилку. 

Роботу обсягом до 100 слів оцінюють у 0 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблеми, власний особистісний, соціальний, професійний 

саморозвиток 

наявність гіпотетично закладеної проєкції на позитивне вирішення 

проблеми, однак недостатньо обґрунтованою є позиція щодо 

особистісного, соціального та професійного саморозвитку 

20 

розкрито тільки аспекти професійного розвитку  10 

критерій не розкрито 0 

5
. 
Л

о
гі

ч
н
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ть

, 

п
о
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о
в
н
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ть

 

висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, 

цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (має логічний 

і послідовний виклад) 

30 

у роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й 

несуперечливості розвитку думки 

20 

робота містить окремі тези, які не поєднані логічно  10 

логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку 

думки немає 

0 

Висновки 

Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами 20 

Висновки  лише частково пов’язані з аргументами та прикладами 10 

Висновків немає; висновки не пов’язані з аргументами та прикладами 0 

МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ (20 балів) 

1
. 

О
р
ф

о
гр

аф
ія

 

та
 

п
у
н

к
ту

ац
ія

*
 

0–1 10 

2–6 8 

7–11 6 

12–16 4 

17 і більше 2 

2
. 
Л
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си

к
а,

 

гр
ам

ат
и

к
а 

та
 

ст
и

л
іс

ти
к
а 0–1 10 

2–4 8 

5–7 6 

8–10 4 

11 і більше 2 



Додаток 2 

до Правил прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2022 році 

підпункт 1 пункту 7 розділу IIV 

 

ТАБЛИЦЯ 

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-

бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 

1 100 4,7 127 8,4 164 
1,1 100 4,8 128 8,5 165 
1,2 100 4,9 129 8,6 166 
1,3 100 5 130 8,7 167 
1,4 100 5,1 131 8,8 168 

1,5 100 5,2 132 8,9 169 
1,6 100 5,3 133 9 170 
1,7 100 5,4 134 9,1 171 
1,8 100 5,5 135 9,2 172 
1,9 100 5,6 136 9,3 173 
2 100 5,7 137 9,4 174 

2,1 101 5,8 138 9,5 175 
2,2 102 5,9 139 9,6 176 
2,3 103 6 140 9,7 177 
2,4 104 6,1 141 9,8 178 
2,5 105 6,2 142 9,9 179 
2,6 106 6,3 143 10 180 
2,7 107 6,4 144 10,1 181 

2,8 108 6,5 145 10,2 182 
2,9 109 6,6 146 10,3 183 
3 110 6,7 147 10,4 184 

3,1 111 6,8 148 10,5 185 
3,2 112 6,9 149 10,6 186 
з,з 113 7 150 10,7 187 

3,4 114 7,1 151 10,8 188 
3,5 115 7,2 152 10,9 189 
3,6 116 7,3 153 11 190 
3,7 117 7,4 154 11Д 191 
3,8 118 7,5 155 11,2 192 
3,9 119 7,6 156 п,з 193 

4 120 7,7 157 11,4 194 
4,1 121 7,8 158 11,5 195 
4,2 122 7,9 159 11,6 196 
4,3 123 8 160 11,7 197 
4,4 124 8,1 161 11,8 198 
4,5 125 8,2 162 11,9 199 
4,6 126 8,3 163 12 200 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Правил прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2022 році 

підпункт 3 пункту 7 розділу IIV 

 

ТАБЛИЦЯ 

переведення результатів інтегрованого іспиту КРОК-М 

в шкалу 100 – 200 балів 

До 150 10 184 134 218 169 

151 101 185 135 219 169 

152 102 186 136 220 170 

153 103 187 137 221 171 

154 104 188 138 222 172 

155 105 189 139 223 173 

156 106 190 140 224 174 

157 107 191 141 225 175 

158 108 192 142 226 176 

159 109 193 143 227 177 

160 110 194 144 228 178 

161 111 195 145 229 179 

162 112 196 146 230 180 

163 113 197 147 231 181 

164 114 198 148 232 182 

165 115 199 149 233 183 

166 116 200 150 234 184 

167 117 201 151 235 185 

168 118 202 152 236 186 

169 119 203 153 237 187 

170 120 204 154 238 188 

171 121 205 155 239 189 

172 122 206 156 240 190 

173 123 207 157 241 191 

174 124 208 158 242 192 

174 125 209 159 243 193 

176 126 210 160 244 194 

177 127 211 161 245 195 

178 128 212 162 246 196 

179 139 213 163 247 197 

180 130 214 164 248 198 

181 131 215 165 249 199 

182 132 216 166 250 і більше 200 

183 133 217 167   

 

 



Додаток 4 

до Правил прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2022 році              

пункту 1 розділу ХVI  
 

 

Порядок акредитації журналістів 

при Приймальній комісії 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» у 2022 році 

 

      1. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Приймальній 

комісії Академії проводиться з метою: сприяння роботі журналістів та допомоги їм у виконанні ними 

своїх професійних обов’язків; для забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до 

Академії, надання можливостей всебічного та об’єктивного висвітлення засобами масової інформації 

діяльності Приймальної комісії.  

       2. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Приймальній 

комісії Академії здійснюється Головою Приймальної комісії за поданням відповідального секретаря 

Приймальної комісії.  

       3. Відповідальний секретар Приймальної комісії при підготовці документів щодо акредитації 

керується положеннями Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний 

захист журналістів», іншими нормами чинного законодавства України.  

      Відповідальний секретар Приймальної комісії заздалегідь інформує журналістів про засідання 

Приймальної комісії, організаційно сприяє виконанню ними професійних обов'язків.  

       4. На підставі розпорядження Голови Приймальної комісії, відповідальним секретарем 

Приймальної комісії видається індивідуальна акредитаційна картка тимчасової акредитації, в якій 

вказується прізвище, ім’я, по батькові, назва засобу масової інформації, посада (журналіст, технічний 

представник ЗМІ (оператор), яка дійсна тільки за наявності документа, що засвідчує особу. 

Акредитація може бути постійною та тимчасовою.  

      Постійна акредитація надається на період роботи приймальної комісії Акеадемії строком з 14 

липня до 16 серпня 2022 року. Тимчасова акредитація надається представникам засобів масової 

інформації на підставі їх заявки із зазначенням строку акредитації в разі заміни постійно 

акредитованої особи у випадку її хвороби, відпустки, відрядження тощо.  

       5. Індивідуальні акредитаційні картки тимчасової акредитації видаються відповідальним 

секретарем Приймальної комісії журналістам і технічним працівникам, які є штатними працівниками 

українських та зарубіжних засобів масової інформації. 

       6. Журналістам і технічним працівникам зарубіжних засобів масової інформації індивідуальні 

акредитаційні картки тимчасової акредитації видаються за наявності у них відповідних посвідчень 

працівників зарубіжного засобу масової інформації.  

       7. Індивідуальна акредитаційна картка тимчасової акредитації дає право на участь у 

запланованих засіданнях Приймальної комісії за наявності у журналіста чи технічного працівника 

засобу масової інформації, які є штатними працівниками засобу масової інформації, редакційного 

посвідчення.  

        8. Допуск журналістів, технічних працівників засобів масової інформації до участі у засіданні 

Приймальної комісії здійснюється з урахуванням загального режиму роботи Приймальної комісії, 

визначеного Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Приймальної комісії, 

технічних можливостей приміщень.  

       9. Видача акредитаційної картки тимчасової акредитації проводиться протягом тижня з дня 

прийняття розпорядження Голови Приймальної комісії.  

       10. Заявка про акредитацію подається до 28 червня 2020 року на ім’я ректора Академії до 

Приймальної комісії Академії у письмовому вигляді на офіційному бланку засобу масової інформації 



за підписом керівника засобу масової інформації та засвідчується печаткою засобу масової 

інформації.  

       11. Українські засоби масової інформації у заявці на акредитацію чи додаткову акредитацію 

зазначають:  

– засновників або видавців засобу масової інформації;  

– його статутні завдання;  

– періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів масової інформації);  

– сферу (регіон) поширення засобу масової інформації; – адресу засобу масової інформації;  

– номери телефонів керівників засобу масової інформації;  

– номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації;  

– потребу засобу масової інформації в кількості індивідуальних акредитаційних карток тимчасової 

акредитації;  

– список журналістів і технічних працівників, прізвище, ім’я та по батькові яких прес-служба 

вписуватиме в акредитаційні картки, та надають по дві фотографії кожного журналіста і технічного 

працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками (не більше 2 осіб). 

      Зарубіжні засоби масової інформації у заявці на акредитацію зазначають:  

– адресу центральної редакції засобу масової інформації, адресу кореспондентського пункту засобу 

масової інформації в Україні;  

– номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації;  

– потребу засобу масової інформації в кількості індивідуальних акредитаційних карток тимчасової 

акредитації;  

– список журналістів і технічних працівників, які користуватимуться індивідуальними 

акредитаційними картками тимчасової акредитації, прізвище, ім’я та по батькові яких прес-служба 

вписуватиме в акредитаційні картки, та надають по дві фотографії кожного журналіста і технічного 

працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками (не більше 2 осіб), а 

також копії відповідних посвідчень працівників зарубіжного засобу масової інформації.  

      Друковані засоби масової інформації та інформаційні агентства до заявки на акредитацію 

додають копію свідоцтва про їх державну реєстрацію відповідним державним органом (друковані 

засоби масової інформації додають також два останні примірники видання).  

       Телерадіоорганізації до заявки на акредитацію додають копію ліцензії на право використання 

каналу та часу мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення; телерадіомовні організації, виробники продукції (студії-виробники) – копію 

договору з телерадіомовною організацією на трансляцію програм або ефірну довідку про трансляцію 

програм.  

      12. Заявка на акредитацію, яка не містить відомостей, зазначених відповідно у пунктах 10, 11, 

цього Положення, не розглядається.  

      13. Індивідуальні акредитаційні картки тимчасової акредитації видаються журналістам і 

технічним працівникам засобів масової інформації особисто із зазначенням про це в журналі 

реєстрації акредитаційних документів.  

      14. Керівник засобу масової інформації у письмовій формі повідомляє Академії  про втрату або 

пошкодження певної акредитаційної картки та може одночасно у зв’язку з цим звернутись з 

поданням про поновлення акредитаційної картки. У разі звільнення журналіста чи технічного 

працівника засобу масової інформації, який користувався акредитаційною карткою, керівник 

відповідного засобу масової інформації у триденний строк повідомляє про це Академію. 

      15. Журналісти і технічні працівники засобів масової інформації можуть бути позбавлені 

акредитації Головою Приймальної комісії у разі порушення ними: законів України, у тому числі тих, 

що регулюють діяльність засобів масової інформації.  

     16. При порушенні журналістами та технічними працівниками засобів масової інформації правил 

професійної етики Академія залишає за собою право звернутися для захисту своєї репутації та 

авторитету в представництво Комісії з журналістської етики або суду. 

 

 

 

 



Додаток 5 

до Правил прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2022 році              

пункту 4 розділу ХIV  

 

 

Перелік партнерських організацій ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини», з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних 

іспитів для іноземців  

 
№ 

з/п 
Назва організації укр.мовою Назва організації англ.мовою Країна 

1 ТОВ «МО ЕДЮКЕЙШН 

СЕРВІСЕС ЛТД» 

“MORE EDUCATION 

SERVICES LTD” 

Нігерія  

2 «САГТЕР (ПВТ) ЛТД Т/А 

СТАР ЕДЬЮКЕЙШН 

КОНСАЛТАНТС 

ЗІМБАБВЕ» 

“SAGNER(PVT) LTD t/a 

STAR EDUCTION 

CONSULTANTS 

ZIMBABWE” 

Зімбабве 

3 «БАТУР ЕДЬКЕЙШН» “BATUR EDUCATION” Туреччина  

4 «СТАДІМЕД СВ ГМБХ» “STUDYMED SV GMBH” Німеччина 

5 «РАЙЗЕН ІНТЕРНЕШНЛ 

ЕДЬКЕЙШН ІКСЧЕЙНДЖ 

СЕНТР» 

“RISEN INTERNATIONAL 

EDUCATION EXCHANGE 

CENTER” 

Китай, 

США 

6 Клініка Нілу NILE HOSPITAL Єгипет 

7 «ВЕЙЕХЕД СТАДІЕБРОД 

КОНСАЛТАНСІ ПРАЙВЕТ 

ЛІМІТЕД» 

“WAYAHEAD 

STUDYABROAD 

CONSULTANCY PRIVATE 

LIMITED” 

Індія  

8 «ІНТРЕКК САРЛ» “INTREKK SARL” Камерун 

 

 


