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Додаток 8.3 
 
 

ПРАВИЛА 
прийому та зарахування на навчання до Сумського державного 

університету осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій 

території окремих районів Донецької та Луганської областей, території 
населених пунктів на лінії зіткнення 

 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Ці Правила прийому та зарахування на навчання до Сумського 
державного університету (далі - СумДУ) осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території України (далі – Правила) сформовані відповідно до наказів 
МОН України № 939 від 21 липня 2020 року «Про затвердження Змін до деяких 
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України», 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2020 року за 
№ 790/35073, № 394 від 13 березня 2020 р. «Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 р. за № 667 «Про 
затвердження Переліку уповноважених вищих навчальних закладів», № 783 від 
10 червня 2020 р. «Про внесення змін до Переліку уповноважених закладів вищої 
та фахової передвищої освіти», № 271 від 01 березня 2021 р. «Про затвердження 
Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 
окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 
території населених пунктів на лінії зіткнення», «Порядку прийому для здобуття 
вищої освіти в 2022 році», затвердженого наказом МОН України від 27 квітня 
2022 року № 392 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 
2022 року за № 487/37823 (зі змінами) та Правил прийому до СумДУ, визначають 
особливі умови прийому на навчання до СумДУ осіб, які проживають на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 
Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення. 

1.2. Ці Правила визначають особливі умови прийому для здобуття вищої 
освіти таких категорій осіб (далі – заявників): 

особи, які після 20 лютого 2014 року завершили здобуття базової або повної 
загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; 
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особи, які після 14 квітня 2014 року завершили здобуття базової середньої 
освіти або повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території 
окремих районів Донецької та Луганської областей; 

особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або 
територіях населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку 
населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані 
на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 07 листопада 2018 року № 79-р) (далі - тимчасово окуповані 
території України), і отримала документ про базову середню освіту або повну 
загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях 
України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти; 

особи, які переселилися з тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованої території окремих 
районів Донецької та Луганської областей після 01 січня у рік вступу; 

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях 
України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та здобувають 
освіту на відповідному рівні вперше; 

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, 
які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово 
окупованих територіях України або на території населених пунктів на лінії 
зіткнення. 

1.3. Заявники мають право на прийом до СумДУ для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної 
середньої освіти, на місця, що фінансуються за кошти державного 
(регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. 

1.4. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово 
окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та 
окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються. 

 
 

2. Прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра 
(магістра медичного спрямування) на базі ПЗСО 

 
2.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

(магістра медичного спрямування) на основі ПЗСО до СумДУ згідно цих Правил. 
2.2. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного 



3 
 

спрямування) за денною та заочною формами здобуття освіти на місця, що 
фінансуються за кошти державного бюджету, заявник вступає у межах квот 
(квота-2), затвердженими МОН України для СумДУ, на конкурсних засадах. 

2.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 
документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про 

народження. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про 
реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, 
підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, 
зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 
копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або 
довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких 
зазначено місце проживання на відповідних територіях; 

документ про освіту державного зразка та додаток до нього. У разі 
відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник 
пред’являє довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної 
підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік 
вступу, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання; 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 років (за 
бажанням). Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник 
має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, 
німецька, французька або іспанська) на власний розсуд; 

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності). 
Для допуску до творчого конкурсу (оцінювання фізичних здібностей) 

вступники на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» до визначеного 
терміну в п. 2.2 Правил прийому до СумДУ мають пройти медичний огляд та 
надати до приймальної комісії допуск від лікаря зі спортивної медицини, 
сформований на основі форми 061/о «Лікарсько-контрольна карта 
фізкультурника і спортсмена», форми 062/о «Лікарсько-контрольна карта 
диспансерного нагляду спортсмена» або 086/о «Медична довідка (лікарський 
консультаційний висновок)» із консультативним висновок спортивного лікаря, 
затверджених наказом МОЗ України № 302 від 27.12.1999 року. 

Заявник, який не проходить в освітньому центрі «Крим-Україна» СумДУ 
річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до приймальної 
комісії СумДУ документ про повну загальну середню освіту державного зразка, 
складає індивідуальні усні співбесіди з предметів, визначених Правилами 
прийому СумДУ.  

2.4. До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає: 
копію документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження, або 
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паспорта); 
копію довідки про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік 
вступу; 

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за 
наявності); 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
Оригінал довідки про успішне проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої 
освіти, при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного 
бюджету, вступник подає лише один раз при виборі навчання за відповідною 
спеціальністю (виконання вимог до зарахування). 

2.5. Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, у 
тому числі, в електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту) з 
наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за квотою. 

2.6. Особливості подання документів Заявником: 
документи подаються особисто в паперовій формі. 

 
 

3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору 
та зарахування на навчання 

 
3.1. Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі ПЗСО проводиться у терміни 
визначені п. 2.2. Правил прийому до СумДУ. 

3.2. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-
2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 
освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 
регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів: 

Основний етап – документи від заявника для вступу для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) за кошти 
державного бюджету приймаються до 18-00 години 08 серпня, індивідуальні 
усні співбесіди проводяться до 16 серпня, рейтинговий список вступників 
оприлюднюється не пізніше 12-00 години 17 серпня. Вступники, які отримали 
рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 
замовлення до 10-00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про 
виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування 
проводиться не пізніше 15-00 години 22 серпня; 

Завершальний етап – документи від заявника для вступу для здобуття 
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освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) за кошти 
державного бюджету приймаються до 18-00 години 25 вересня, індивідуальні 
усні співбесіди проводяться до 26 вересня, рейтинговий список вступників 
оприлюднюється не пізніше 12-00 години 29 вересня. Вступники, які отримали 
рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 
замовлення до 10-00 30 вересня. Реалізація завершального етапу здійснюється 
шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення 
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 
Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15-00 30 вересня. 

 
 

4. Конкурсний відбір, його організація та проведення 
 
4.1. Конкурсний бал Заявника, котрий вступає на підставі довідки з 

державної підсумкової атестації (виданої уповноваженим загальноосвітнім 
закладом) (або документа про ПЗСО), визначається п. 2.4 Правил прийому до 
СумДУ. Конкурсний бал обраховується як сума державної підсумкової атестації 
з історії України і Української мови та індивідуальної усної співбесіди з 
математики з врахуванням вагових коефіцієнтів відповідно до додатку 2.1 
Правил прийому до СумДУ. 

4.2. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення 
творчого конкурсу (017 «Фізична культура і спорт») проводиться відповідний 
творчий конкурс (оцінювання фізичних здібностей). 

4.3. Зарахування Заявників на основі ПЗСО на місця державного замовлення 
відбувається в межах установлених квот (квота-2) за конкурсом відповідно до 
конкурсного бала Заявника. Квоти оприлюднюються одночасно з оголошенням 
обсягу державного замовлення. 

4.4. Заявники, не зараховані на навчання, мають право брати участь у 
конкурсі на загальних засадах. Конкурсний бал розраховується відповідно до 
Правил прийому СумДУ та відповідних коефіцієнтів. 

4.5. Після прийняття приймальною комісією СумДУ рішення про 
рекомендування до зарахування заявники зобов’язані виконати вимоги для 
зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали 
документів, передбачені Правилами прийому до СумДУ. 

4.6. Оригінал документу державного зразка про здобуту ПЗСО обов’язково 
має бути поданий до приймальної комісії СумДУ впродовж трьох місяців після 
початку навчання. У разі неподання цього документу у встановлений строк 
Заявник відраховується з СумДУ. 
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