
Дощпок 7 до Пра11и.1 11рийому 
до Запорiзькоr-о держа1111ого медич11ого 
унiиерситету 11 2021 ронi 

Порядок прнйому 
для здобуn·я внщоi, фаховоi' псредвищоi' освiти у Заnорiзькому держав,�ому 

медичному унiверс11тетi осiб, якi 11рож11вають на т11мчасово о,суnованiй тер1порi'i 
Автономноi Рссr1ублiки Крим та мiста Севастополя, тимчасоnо окуповапiй тер1порii' 
окремпх районiв Донеuы.:оi" та Луганськоi областей, тер1порi"i 11ассле1шх r1унктiв на 

лi11ii' зiткнсння 

1. Зага.1ь11i nоло,1-:е11ня
1. Цсй Порядок, розроблений вiдповiдно до абзацу п'ятого частини чствертоУ статтi

44 Закону Укра"iни «Про вищу освiту», абзацу перпюrо части11и третьо'i стапi 43 Закону 
У1<ра'iни «Про фахову передвищу освiту», визначас особливостi отримання документiв про 
заrальну серсдню освiту та особливi умови прийому для здобупя вищо"i, фаховоi" передвищо'i 
освiти до Запорiзького державного медичноrо унiверситету (далi - ЗДМУ) та Меличного 
фахового коледжу ЗДМУ (далi - МФК ЗДМУ) особами. якi проживають на ти-..1часово 
окуnованiй територii' Автономноi' Рсспублiки Крим та мiста Сеnасто11оля. тю,1часово 
окупованiй територiУ окремих районiв Донеuько'i та Лугансько'i областей. територi'i 11ассJ1ених 
пунктiв на лiнi'i зiткнення, iз 11щ1а11ням :-.южливостi встунати у межах встаношrсних квот 
прийому до ЗДМУ/МФК ЗДМУ. 

Цей Порядок поширюе:ться також на осiб, якi переселилися з тимчасово окуповано·i 
територi'i Автоном11о'i Республiки Крим п.1 мiста Севастополя, ти:-.�часово окуповано'

i 
тсриторi'i 

окремих районiв Донеuькоi' та Луrансько'i областей пiсля О 1 сiчня у рiк вступ у. 
2. У цьо:-.�у Порядку термiни вживаються в таких :шачеш1ях:

заявник - особа, яка: 

• пiсля 20 лютого 2014 року завершила здобутт» базово'i або lloв11o'i загалыю'i серед11ьо'i
освiти в закладi освiти на тимчасово окупованiй територi'i Автономноi' Респубнiки Крим та 
мiста Сеnастополя; 

• пiсля 14 квiтня 2014 року завершила здобуття базово'i середньо·i освiти або повноi'
загальноi" ссредньо'i освiти на тимчасово окупованiй територii. окрсмих районiв Донецько'i та 
Лугансько'i областей; 

• проживас на тимчасово окупованих територiях УкраУни або територi'i населе11их
пувктiв на лiнi'i зiткнення вiдповiдно до Перелiку населсних пунктiв, на тсrиторi'i яких органи 
державно'i влади тимчасово не здiйснюють своi· повноваження, та Псрелiку нзселених пунктiв. 
що розташованi на лiнiУ зiткнення, затверлжених розпорядженням Кабiнету Мiиiстрiв Укра'iни 
вiд 07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакцii' розпорялження Кабi11ету Miнicтpin Укра'iни вiд 
07 листопала 2018 року No 79-р) (далi - тимчасово окупованi територii" У краi'ни). i отримала 
документ про базоRу середню освiту або поону загальну ссредню ocuiтy о iнших 
адмiнiстратиnно-територiальних одиницях Укrа'iни -за екстернатною або дистан1{iй1юю 
формою здобутrя освiти; 

• освiтня декларацiя (далi - декларацiя) - документ, який мiстить iнформацiю щодо
зпобуття рсзультатiв нввчання та проходження nepioдiв навчаш1я за курс 3а�-ально'i серсдт,оi' 
освiти на тимчасово окупованих територiях УкраУни, а та.кож данi про особу. яка под.ас 1аяву 
на проходження рiчноrо оцiнювання та державноi' пiдсумковоi' атестацiУ. Декларацiя 
заnовнюrться за формою зriдно з додатком до цьоrо Поrядку та пiдписусться заявником 
особи сто. 

У uьому порядку термiн «тимчасово окупована територiя Укра'iни Автономноi' 
Рсспублiки Крим та м. Севастополя» нжиоапься в значеннi, наведеному в Зако11i Укра"iни 
«Про забсзпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тю1��асоuо окупоnанiй 
територi'i Укра"iни», термiн «ти:v�часово окупова11а територiя окремих районiв Донсщ,ко'i та 
Луганськоi' областей» вживасться о значеннi, наведеному в Законi Укра'iни «Про особливос·1·i 
державноi· нолiтики iз забезпечення державного сувсренiтету Украi·ни на тимчасово 
окупованих територiях у Донеuькiй та Луганськiй областях». 



З. Цей Порядок визначае особливi умови проходжсння рiчного оцiнювання та 
державно'i пiдсумковоi' атестш1iУ i прийому для здобуття вищо'i, фахово'�' передвищоi· освiти 
таких категорiй заявникiв: 

• громадяни Укра'iни, якi проживають на тимчасово окупованих територiях Укра'iни або
на територiУ населених пунктiв на лiнii" зiткнення та здобуваютъ освiту на вiдповiдному рiвнi 
вперше; 

• iноземцi та особи без 1'ромадянства, якi постiйно проживають в Украi'нi, особи. яким
надано статус бiжевця в У кра'iн i, особи, якi потрсбують додаткового або ти:-.1 часового зах исту, 
та особи, яким вадано статус закордонного украУнця, якi псребувають в Укра'iнi на законних 
пiдставах та проживають на тимчасово окупованих територiях У кра'iни або на територГ1 
населених пунктiв на лiнii' зiткнення. 

4. Заявники маютъ право на:

• проходже1111я рiчного оцiнюва1111я та державно'i пiдсумковоi' атсстацiУ:

• отримання документа державного зразка про базову серсдню освiту або повну заrальну
середню освiту; 

• прийом до ЗДМУ / МФК ЗДМУ для здобуття ви1до'i або фаховоi' перслвищоi' освiти (на
конкурсних засадах та в межах встановле11их квот) за результата.\.lи вступних випробувавь або 
за результатами зовнiшнього незалежного оuiнювання (за вибором заявника); 

5. Документи про освiту (освiтнi документи), виданi на тимчасово окупованiй територii.
Автономно� Республiки Крим, мiста Севастополя та окремих районiв Донецькоi" та ЛуrанськоУ 
областей, не визнаються. 

11. Органiзацiя роботи iJ заявниками

1. Органiзацiю роботи iз заявниками здiйснюе освiтнiй центр «Крим-Украi'на» (для
заявникiв з тимчасово окупованоi· територii' Автономно·� Республiки Крим та ;,.1. Севастополь) 
та «Донбас-У краi'на» (для заявникiв з тимчасово окуповано'i тсриторi·1 о крем их район iв 
Донецько·i та Лугансько"i областей або територП населе1шх пунктiв на лiнi'i 3iткнення. (iщлi -
Центр), де здiйснюс освiтню нiяльнiсть ЗДМУ. 

2. Центр створюеться на базi ЗДМУ, якому державни:-.1 замовникщ1 вста�ю1Злюються
юзоти для зарахування заявникiв лля здобу

ття вищо'i або фаховоi' передвишоi' освiти на
конкурсних засадах У за копни державного бюджету спiлыю iз Запорiзькою спецiалi:ю13аною 
школою 1-Ш ступенiв N272 (далi - ЗСО) з поrлибленим вивL1енням xiмiY та бioлori"i За11орiзькоУ 
мiськоi' ради ЗапорiзькоУ областi для провсдення рiчного оцiнювання та державноi' пiдсумковоУ 
атестацi'i, замовлення та видачi документа державного зразка про базову серед.ню освiту або 
повну загальну середню освiту в передбачених цим Порядка:-.-� випадках. 

ЗДМУ забезпечуе функцiонування Центру на правах пiдроздiлу прий\1альноi' кoмicii'. 
Керiвником Центру призначапься один iз заступникiв вiдповiдальноrо секретаря приймальноУ 
кoмicii'. 

Iнформацiя про створення Центру, його повноважсння, графiк роботи, правила 
прийому та встановленi квоти розмiщусться на всб-сайтах Мiнiстерства освiти i науки Укра·iни 
таЗДМУ. 

3. Центр:

• надас ковсультацi'i та сприяе в оформле1111i деклара1_1ii" заявника;

• забезпечус консультування заявника щодо рiчноrо оцiнювання (зразки тестових
завдань, очних конеультацiй тощо); 

• сприяе проведению рiчного оцiшовання та державно'�' пiлсумково·1 атестацi'i заявника з
укра·1нськоУ мови та icтopi'i Укра'iни, видачi йому документiв державного зразка про базову 
середюо освiту або повну загальну середню освiту (вiдновiдальний - ЗСО); 

• органiзовуе оформления документiв заявника як вступника, провелення вступноrо
випробування (встуттних випробувань) до ЗДМУ (з обов'язковою особистою участю заявника) 
та (в разi проходження конкурсного вiдбору) надання рекоменлю�i'i лля вступу до ЗДМУ/ МФК 
ЗДМУ (вiдповiдальний - ЗДМУ); 



• сприяе поселению заявника на час проходження рiчного оцiнюваш1я, державно'�'
пiдсумково'i атестацi'i та проведсння вступноrо випробування до гуртожитку ЗДМУ; 

• сприяе отриманню заявником документiв, що посвiдчують особу;
4. Центр працюе з 07 червня до 24 всресня.

111. Особливостi отримання заявниками докуме1пiв

про базову середшо освiту або повну загальну середшо освiту, 
необхiдних для здобупя вищо'i, фахово'i передвишо'i освiти 

1. Заявники для отримання документiв про базову серелню освiту або rювну Jш·альну
середню освiту, необхiдних для здобуття вищоi', фахово'i передвищо·1 освiти. 11роходять рiчнс 
оцiнювання та державну пiдсумкову атестацiю за екстернатною формою зл.обуття освiти в 
зсо. 

2. Зарахування заявникiв на екстер11ат11у форму здобуття освiти ло ЗСО злiйснюпься
зriдно з наказом йога керiвника та за: 

• заявою (для повнолiтнiх заявникiв);
• за вiдсутностi документа, що посвiдчуе особу подасться свiдоuтво про 11ароilже1111я;
• заявою батькiв (одного з батькiв) або iнших законних представникiв (д.ня 11е1юв11онiт11iх

заявникiв ). 
Заяву про зарахування на екстернат може подати вепоnнолiтня особа у супроводi 

родичiв або будь-яких iнших повнолiтнiх осiб, якi не€ П законними представника'-fи. 
Пiд час подання заяви заявник пред'являс особисто документ, що посвiдчуЕ: особу. у 

разi його вiдсуrностi свiдоцтво про народження. 
До заяви, поданоi· в паперовiй формi, заявник дода€ лекларш�iю з вклсеною л.о нс'i 

фотокарткою. 
Заявник маЕ: право додати до декларацi'i, у тому числi шляхом надсилання електронною 

поштою, iншi матерiали (у паперовому виглядi або у форматi нифрових 1ображсю,), якi 
можуть прямо чи опосере/'(Ковано пiдтверджувати наведену в деклараui·1 iнформацiю. 

Посадова особа ЗСО робить копii' з ори1·i11алiв поданих документiв та завiряс 'ix в 
установлено"1у порядку . 

Оригiнали документiв повертаються заявнику. 
3. Рiчнс оцiнювання та державна пiдсумкова атестацiя заявникiв, зарахованих на

екстернатну форму здобуття освiти до випускних 9, 11-тих класiв, проводиться на насту11ний 
день пiсля отримання заяви або в iншi строки, визначенi заявником (йоrо законним 
представником; у заявi про зарахування на екстернатну форму здобуття освiти, але нс ранiше 
дати початку роботи Центру i не пiзнiше трьох днiв до дати заверше1111я роботи Центру. 

Заявники, якi не мають свiдоптва про базову середню освiту та зарахованi на 
екстернатну форму здобуття освiти до 11 класу, мають право одночасно пройти атестаuiю 
екстерном за курс базовоi' середньоi' освiти та пошюi· заrально'i середньо'i освiти. 

Резулыати рiчного оцiнювання з навчальних прсдмстiв визначаюп,ся посадовою 
особою ЗСО вiдповiдно до декларацi'i та зазначаються в додатку до документа про зага.:�ьну 
середню освiту як «атестований». Резулыати рiчного оцiнювання з украi'нсько·i мови та icтopii' 
Украi'ни визначаються вiдповiдно до резулыатiв дсржавноi' пiдсумковоi· атеспщiУ 1 цих 
нредметiв та зазначаються у додатку ло документа про загальну середню освiту. Ссрслнiй бал 
документа про освiту розраховусться як серелнiй бал результатiв державно·� пiдсумково'i 
атестацi'i. 

Заявник маЕ: право впродовж настушюго навчального року пройти рiчне оцiшовання у 
порядку, визначеному роздiлом II Положення про iндивiдуальну фор:--.1.у здобуття повноi' 
загальноi' середньоi' освiти, затвердженоrо наказом Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни вi11 12 
сiчня 2016 року № 8, зареестрованого у Мiнiстерствi юстицii' Украi'ни 03 лютого 2016 року 3а 
№ 184/28314 (у редакцi'i наказу Мiнiстерства освiти i науки вiд 1 О лютого 2021 року N"! 160). 
Пр� цьому заявниковi видасться новий додаток до документа про повну загальну середню
освпу. 

Державна пiдсумкова атсстацiя заяввикiв здiйснюсться в ЗСО з укра'iнсько·i :-.юви та 
icтopii' Украi'ни вiдповiдно до Порядку проведения державно'�' 11iдсумково'�' атеста11П. 



затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки УкраУни вiд 07 грудня 2018 року № 1369, 
зареестрованого у Мiнiстерспзi юстицii. Украi'ни 02 сiчня 2019 року за No 8/32979. 

4. Пiсля успiшного проходження рiчного оцiнювання та дсржавноi' пiдсумковоi'
атсстацii' уповноважений ЗСО оидас заявниковi довiдку нро успiшне проходження рiчного 
оцiнювання та держаоноi' пiдсумковоУ атсстацii' та замовляе заявниковi вiдповiдний доку�ент 
про базову середню освiту або повну загальну ссредню оснiту та пiсля отрима1111я вiд 
вiдповiдного органу управлiння освiтою видас йоrо вi;щовiдно до Порядку замов.1сння 
документiв про базову середню освiту та повну загальну середню осоiту. вилачi та облiку ·ix 
карток, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки У кра"iни вiл I О rру,цня 2003 року 
No 811, зареестрованого у Мiнiстерствi юстицiУ Укра'iни 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у 
редакцi'i наказу Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни вiд 1 З серпия 2007 року No 73 7). 

IV. Пр11йом для здоб)
1Ття nшпоi" або фаховоi" псредnюцо"i освiтп

1. Заявник мае право вступати для здобуття освiтнього ступеня чолол.шого бака.1авра,
бакалавра (магiстра медичного, фармацевтичного спрямувань) на оснонi повноУ заrа.1ыю·1 
ссредньо'i освiти та для здобуггя освiтньо-професiйноrо ступеня фахового молодшого 
бакалавра на основi базовоi" середньоi' або повноi' загальноi· середньо'i освiти. 

Заявник мае право вступати для здобуття нищо'i або фахово'i передвишоi' освiти на 
мiсuя, що фiнапсуються за кошти державного бюджету або за кошти фiзичних та юриличпих 
осiб. 

Прийом для здобуття фахоооi· передвищоi' ос13iти на основi 11овно"i зага.т11,но'i серслньоi' 
освiти або базово'i середньоi' освiти за котти державного бюit.Жету здiйснюсться вiд11овiд1ю л.о

<<Порядку прийому для здобуття фахово'i передвищо'i освiти у Медичному коледжi 
Запорiзького державного медичного унiверситету осiб. якi проживають на тимчасово 
окупованiй територi"t

. 
Автономно'i Республiки Крим та мiста Севастополя. тимчасоно 

окупованiй територi'i окремих районiв Донецькоi' та Лугансько'i областей. тсриторiУ населсних 
пунктiв на ,1iнi'i зiткнення». 

lнформаuiя про повноважен11я, rрафiк роботи правила 11рийому та встанов:1ення ююти 
розмiщуеться на веб-сайтi МФК ЗДМУ. 

2. Правила прийому вiдновiд110 до Умов прийому для здобуття вищо'i освiти в 2021 poui.
затвсрджених наказом Мiнiстсрства освiти i науки Укра'iни вiд 15 жовтня 2020 року N!! 1274. 
зарсЕ:строваних у Мiнiстерствi юстицiУ Укра'iни 09 rрудня 2020 року за № 1225/35508. (дa.,ii -
Умови прийому), з урахуванням особлиАостей, визначсних цим Порядком, затверджуються 
Вченою радою як додаток до правиJJ прийому до ЗДМУ (далi - Правила прийому). 

3. Заявником особисто подаються в письмовiй формi такi документи:
• заява;
• сертифiкат зовнiшнього незалсжноrо оцi11юван11я 2018, 2() J 9. 2020 та 2021 рокiв ("за

бажанням); 
• довiдка про взяття на облiк внутрiшньо персмiщено"i особи (за наявностi);
• документа, що посвiдчуе особу, а за його вiлсутностi - свiлоцтво про народжсння.

У разi вiдсугностi в документi, що посRiдчус особу. Аiдмiтки про рее:стрщiю мiсця
проживания на тимчасово окупов<1них територiях Укра"iни, пiдтвсрдження факту проживанш1 
може здiйснюватися на пiдстаni вiдомостей, за111ачених у документах. вюначе11их в аб3а11i 
третьому частини сьомо'i статтi 4 Закону УкраУни «Про забсзпечення прав i свобол. внутрiшньо 
перемiщених осiб», копiях документiо, до яких вносяться вiдомостi про мiсне прожива111iЯ 
та/або довiдки про реестрацiю мiсця проживания батькiв (одного з батькiв), в яких за:.тачсно 
мicue проживания па вiдпоniдних територiях; 

• чотири кольоровi фотокартки розмiром 3 х 4 см;
• документ про освiту державного зраз ка та додаток до ньо, о;
• довiдку про успiшне проходження рiчного оцiнюоання та держаliно·i 11i1tcyмкolio·i

атсстацi"i ЗСО n рiк nступу (за вiдсутностi документа про ocвiry державного зразка та додатка 
до нього), яка Е: пiдставою д.1я участi в конкурсi без 11одання ссртифiкатiв 1овнiш11ього 
незалежноrо оцiшовання. 



4. Документи вiд заявника для вступу для здобуття освiт11ьоrо ступеня молодшоrо
бакалавра, бакалавра (маriстра медичноrо, фармацевтичного спрямувань) :ш коппи 
державного бюджету приймаються в два етапи: 

• до 12:00 години 20 липня, встуш1i iспити провод,ятhся вiдповiд11О ло графiка, а.ае нс
пiзнiше 20 липня, рейтинrовий список вступникiн опри.11юднюсп,ся не пiзнiше 12:00 години 
20 липня, а зарахування проводиться не пiзнiше 15:00 rодини 23 липня; 

• до 12:00 години 20 вересня, вступнi iспити проводяться вiдповiлно до графiка. але 11е
пiзнiше 21 верссня, рейтинrовий список вступникiв оприлюднюсться не пi:шiше нс пi·.шiше 
12 :00 години 22 вересня, а зарахування проводиться не пiзнiшс 15 :00 годин и 24 нересня. 

5. Залвник, який не проходить у Центрi рiчне оцiнюнання та лсржавну пiдсу:-.1кову
атестацiю, подас до ЗДМУ документ про повну загальну середню освiту держав1101·0 зразка, 
складас вступнi iспити з предметiв, визначених Правилами прийому ЗДМУ. 

6. Конкурсний бал заявника для вступу д.11я здобуття освiтнього ступеня :-.юлодшоrо
бакалавра, бакалавра (магiстра медичного, фармацевтичноrо спрямувань) визначасться 
Правилами прийому ЗДМУ. 

7. Зарахування заявникiв на основi повноi" заrалыю1 ссред11ьо1 освiти 11а мiсця
державного замовлення вiдбуваеться в межах установлених квот за конкурсом нiдповiд110 но 
конкурс1юr·о ба,,,а заявника у строки, встановленi Умова:-.1И прийому. 

8. У рейтингових списках, списках рекомсндованих до зарахунаю1я та в наказах про
зарахування прiзвиша заявникiв шифрують, а саме кожному заяшшковi присноюсться 
цифровий код у виглядi ХХХХ-ДДДДДДЦ де ХХХХ вiдповiдас коду закладу освiти в Сдинiй 
дсржавнiй електроннiй базi з питань освiти; ДДДДДДЛ - коду фiзично·i особи - 1Зступника в 
€динiй державнiй слектроннiй базi з питань освiти. 

9. Зарахунання заянникiв здiйснюпься:
• на денну форму здобуття освiти на основi новно'i :шгальноУ середньоУ освiти для

здобуття вищо1 освiти за кошти фiзичних та юридичних осiб - вiдпо1Зiд110 ло Правил прийому. 
але не пiзнiше 24 вересня; 

• на заоч:ну форму здобуття освiти на оснонi повноУ загально'i серелньо"i освiти за кошти
фiзичних та юридичних осiб - вiдповiдно до Правил прийому. 

10. Пiсля прийняття приймальною комiсifю рiшення про реко:-.1ендування до
зарахування заявники зобон'язанi виконати вимоrи для зарахування на -.1iсця державно1·0 
замовленнл, а саме подати особисто ориriнали документiв, передбаченi Умовами прийому, з 
урахуваш1ям особливостей, зазначених у цьому Порядку. 

Оригiнали документiв (крiм сертифiкатiв :юrшiшнhоrо незалежного онiнюнання), якi 
передбаченi Умовами прийому, обов'язково маюп, бути поланi до приймальноУ кoмici'i 
ЗДМУ /МФК ЗДМУ rшродовж трьох мiсяцiu пiсля початку навчання. У raзi непо;щння uих 
документiв у встановлений строк наказ про зарахування скасовусгься в часпшi зарахува1111я 
такого заявника. 

Заявники можуть пщщвати заяви (до 5 заяв) лише через олин Центр, у тому числi, в 
слектроннiй формi (у разi встуву за результатами зовнiшньоrо незанежного оuiшовання) 1 
наступним поданням документiн, що пiдтверджують право на вступ за квотою. 

Заявtшк може звернутись до Центру, у тому числi електронною поштою або iншими 
каналами зв'язку, визначеними Центром, iз зазначенням можливого строку прибуття для 
отримання Запрошення для проходження державно У пiдсум ковоi" атсстацiУ та/або участi у 
вступних випробуваннях ,1ля вступу через освiтнiй центр «Крим-Укра111а» та <<Донбас
УкраУна» за формою згiдно з додатком 2 до цього Порядку. 

Вiдповiдальний секретар 
приймалъноУ кoмicii" В. М. Олинuова 




