
професор Науменко О.М. 

Про затвердження Правил прийому на навчання 

до НМУ імені О.О. Богомольця у 2018 році та 

погодження плану заходів щодо 

профорієнтаційної роботи



5 та 6 жовтня – засідання 

Робочої групи МОН України з 

розробки Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2018 році
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УМОВИ ПРИЙОМУ 2018



З метою підготовки до проведення вступної кампанії

2018 року до закладів вищої освіти та наукових

установ, 6 та 7 грудня 2017 року, відповідно до Наказу

МОН України за № 1550 від 30.11.2017 року, відбулись

регіональні наради-семінари проректорів та

відповідальних секретарів ВНЗ України, що

здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним

рівнем молодшого спеціаліста та освітніми ступенями

бакалавра, магістра та доктора філософії усіх форм

власності та сфери управління.

В нараді від Університету взяли участь Заступник

Голови Приймальної комісії Університету, професор

О. Науменко, відповідальний секретар Приймальної

комісії доцент Ю. Марущенко та в.о. директора

медичного коледжу, відповідальний секретар

приймальної комісії медичного коледжу

Кабардінова І.М.
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4

УМОВИ ПРИЙОМУ 2018

Правила прийому до НМУ імені О.О.Богомольця у 2018 році розроблялись

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в

2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13

жовтня 2017 року за № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14

листопада 2017 року за № 1397/31265



До 1 січня 2018 року Правила прийому подаються вищим навчальним

закладом, що претендує на отримання місць за державним замовленням на

підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного,

фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), до Єдиної бази для

верифікації переліку спеціальностей та погодження МОН максимальних

обсягів державного замовлення.

5
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• Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в
електронній формі окрім осіб, які мають спеціальні права (за співбесідою, за
квотами)

• Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

• Вступники можуть подати до семи заяв на закриті та відкриті конкурсні пропозиції
не більше, ніж з чотирьох спеціальностей за державним замовленням (в минулому
році 9/4)

• Подання заяв на небюджетні конкурсні пропозиції не обмежується.

• Вищі навчальні заклади створюють консультаційні центри при приймальних комісіях
для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

• Вступник має право до моменту закінчення прийому документів на навчання подати
заяву в електронному вигляді про скасування поданої заяви без права подання нової
заяви.

• Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого
бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати
вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим
ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету
коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

6

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2018



2018

Медицина, Педіатрія, Стоматологія:

Українська мова та література 

(коефіцієнт 0,2)

Біологія

(коефіцієнт 0,5)

Хімія/Математика

(коефіцієнт 0,2)

Фармація, промислова фармація; Медична психологія; Фізична терапія, ерготерапія:

Українська мова та література 

(коефіцієнт 0,2)

Біологія

(коефіцієнт 0,5)

Хімія/Математика 

(коефіцієнт 0,2)

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ



2018 

Конкурсний бал = ЗНО1*К1+ЗНО2*К2+ЗНО3*К3+

+Атестат*0,1 

Max 200 б

Мінімальний бал для участі в конкурсі  100+

МАН/ВУО останній доданок рівний 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому 

перевищує 200, то він встановлюється на рівні 200

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

олімпіадах, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських

ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором 

вступника

У 2018 році приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років

КОНКУРСНИЙ БАЛ



2018 За співбесідою

Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів 

охорони здоров’я та соціального захисту населення)

Особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних 

вищих закладів освіти за результатами співбесіди

ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ за співбесідою НМУ



2018 За вступними іспитами

Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону 

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

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа

Особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях ЗНО через наявність 

захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних 

станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО

Особи, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 

1 січня 2018 року

ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ за екзаменами НМУ



Мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку

передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на контракт на конкурсну

пропозицію, за якою передбачені місця державного замовлення:

•діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в

антитерористичній операції.. або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,

одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

•діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або

померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та

конфліктів на території інших держав

•особа, у якої один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи

визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;

•інваліди І, ІІ груп та діти інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за

обраним напрямом (обраною спеціальністю);

•інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та хворі

внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які

постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до

прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

•шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років

після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж

підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на

виробництві чи стали інвалідами I або II групи

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ



2018 

Максимальний обсяг державного замовлення вищого

навчального закладу за кожною спеціальністю та формою

навчання визначається вищим навчальним закладом у межах

125% (110 %) максимального (загального) обсягу державного

замовлення 2017 року, якщо на нього було надано рекомендації

до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх

оголошення

Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення

оголошуються одночасно із затвердженням правил прийому до

вищого навчального закладу

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ



2018

Прийом з 12.07 по 26.07

Одна “хвиля” рекомендації 1-6 серпня

Зарахування:

На бюджет – 7 серпня

На контракт – 17 серпня

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб,

які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Умов

прийому), проводиться не пізніше 18 серпня

СТРОКИ КОНКУРСНОГО ВІДБОГРУ, РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДО ЗАРАХУВАННЯ



ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Прийом документів від іноземних громадян до Університету

проводиться з 12 липня по 30 жовтня 2018 року.

Іноземні громадяни вступають до НМУ імені О.О. Богомольця за

співбесідою та при наявності мінімального середнього балу документа

про попередній здобутий рівень освіти – 3,75 (8 балів за 12-бальною

шкалою).

Співбесіда з біології, хімії або математики та української

(російської або іноземної мови) проводиться не пізніше 2-х наступних

робочих днів після подачі документів.

Зарахування до Університету проводиться до 1 листопада 2018 року.



ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

Етап вступної кампанії Терміни

Прийом заяв та документів від 

вступників 
12-20 липня 

Терміни проведення вступних іспитів 20-22 серпня

Оприлюднення рейтингового списку 

рекомендованих до зарахування 

23 серпня

Зарахування 1 вересня

Згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018

році Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури

затверджуються як додаток до Правил прийому Університету



МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ: 

КОНКУРСНІ БАЛИ ТА ПРЕДМЕТИ

2018 

Конкурсний бал = 

П1+П2+А;

де П1 – ЗНО з української мови та літ - ри,

П2 – творчий конкурс,

А – середній бал документа про ПЗСО

МАН/ВУО останній доданок рівний 50, а якщо конкурсний бал

вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється на

рівні 200

Стоматологія (за освітньо – кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста)

Українська мова та література 

Творчий конкурс «ліплення»



2018

Реєстрація електронних кабінетів

з 02.07 по 25.07

Прийом  заяв та документів з 12.07 по 01.08

Рейтинговий список

Не пізніше 12.00 год. 9 серпня

Зарахування:

На контракт – 17 серпня

СТРОКИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ, РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДО ЗАРАХУВАННЯ



Прошу Вчену раду затвердити Правила

прийому на навчання до Національного

медичного університету імені О.О. Богомольця

та Правила прийому до Медичного коледжу

Університету в 2018 році



ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

У 2017 році було

проведено 4 дні відкритих

дверей (27 січня, 24 лютого,

31 березня та 21 квітня).

Загалом відвідали дні

відкритих дверей 1051

абітурієнт.



Результати анкетування абітурієнтів, проведеного на 

Дні відкритих дверей НМУ імені О.О. Богомольця у 2017 році 

№                       

з/п 
Питання 

Результати 

абс. %

--- Звідки Ви отримали інформацію про Університет                                                                               
та проведення Днів відкритих дверей?

від Приймальної комісії (телефоном) 202 19,2

на сайті НМУ 652 62

із ЗМІ 4 0,4

від батьків 46 4,4

від друзів (знайомих) 109 10,4

від адміністрації університету 38 3,6

свій варіант 0 0



Модернізація роботи розділу «Вступнику»

З метою проведення профорієнтаційної

роботи, постійного інформування

абітурієнтів щодо Вступної кампанії та

спеціальностей Університету, підтримання

взаємозв'язку з випускниками шкіл та

коледжів проводиться модернізація роботи

розділу «Вступнику» на офіційному сайті

Університету



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 





Проект рішення

1. Підготувати Правила прийому до НМУ імені О.О.Богомольця у 2018 році та конкурсні пропозиції по

спеціальностям для верифікації в ЄДБО.

Термін виконання: до 26 грудня 2018 року

Виконавці: Заст. Голови ПК, професор О.М. Науменко, відповідальний секретар ПК, доцент Марущенко Ю.Л.

2. Затвердити наказ про склад Приймальної комісії та технічного секретаріату в 2018 році.

Термін виконання: до 20 грудня 2018 року

Виконавці: заст. Голови ПК, відповідальний секретар ПК.

3. Підготувати та провести «Дні відкритих дверей» з метою інформування абітурієнтів та їх батьків щодо

особливостей вступної кампанії-2018.

Термін виконання: Наказ по Університету до 20 грудня 2017 року

Виконавці: заст. Голови ПК, відповідальний секретар ПК, декани факультетів

4. Підготувати наказ про зарахування слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян в термін до

15 листопада 2018 року.

Виконавці: декан по роботі з іноземними студентами, доцент Сулік В.В.

5. Щомісячно надавати інформацію про факультети Університету для оновлення інформації в розділі

«ВСТУПНИКУ» на офіційному сайті Університету

Термін виконання: До 15 числа кожного місяця

Виконавці: декани факультетів



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


