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I. Загальна частина

l.

Приймальна комiсiя КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ,Я КБОГО!УХIВСЪКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ)

хАРкIВСъкоi оБЛАСноi РАДИ (лалi-приймальна комiсiя) робо,lий
орган коледжу, що утворюеться для органiзачii прийому на навчання
вступникiв. Строк повноважень Приймальноi KoMicii становить один
календарний piK.

1. Приймальна комiсiя працюе на засадах демократичностi, прозоростi та
вiдкритостi, вiдповiдно до законодавства Украiни, Порядку прийому на
навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiти в 2022 рочi (лалi - Порядку
прийому), затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 20
квiтня 2022 року N 3б4 (зi змiнами, затвердженими наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 02 травня 2022 року N 400), заре€строваних в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 03 травня 2022 р. за N 486/37822, мя злобуття
освiтньо-професiйного ступеня фаховий молодший бакалавр у 2022 poui.
Положення затверджуеться Педагогiчною радою Коледжу вiдповiдно до
Положення про Приймальну комiсiю заклалу фаховоi передвищоi освiти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15 жовтня
2015 року N 1085, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 04
листопада 2015 року за

2. Склад

N

l З5312"1798,

Прийма_гrьноi

KoMicii затверджусться наказом

директора

КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я кБОГОДУХIВСЪКИИ

мЕдиLIниЙ ФАховиЙ колЕдж) XAPKIBCЬKOi оБлАсноi рАди,

який € головою KoMicii. Голова Приймальноi KoMicii вiдповiдас за виконання
покладених на Прийма-rrьну комiсiю завдань i здiйснення нею своiх фУнкuiй.
Що складу Приймальноi KoMicii входять:
заступник голови Приймальноi KoMicii,
вiдповiдальний секретар Приймальноi KoMicii,
уповноважена особа Приймальноi KoMicii з питань прийняl]гя та роЗгляДУ
електронних заllв,
члени Приймальноi KoMicii (завiдувачi медичних вiддiлень, голови циклових
l;

;Ж:жхЖti*'"

студентського самоврядування вiдповiдно до пункту 6
частини гt'ятоi cTaTTi 40 Закону та профспiлкових органiзацiй.
Заступником голови ПриймаJIь}{оi KoMicii призначасться заступник д}rректора

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (БОГОДУХIВСЬКИИ

мЕдичниЙ одховиЙ колЕдж) хдркIвськоi оБлдсноi рдди.

Вiдповiдальний секретар Приймальноi KoMicii признача€ться
наказом директора КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

(БогодухrвсъkиЙ мвдичниЙ ФАховиЙ колвджD XAPKIBCЬKOI
ОБЛДСНОi РДДИ з числа провiдних педагогiчних працiвникiв
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (БОГОДУХIВСЪКИИ

мЕдичниЙ ФАховиЙ колЕдж) хАркIвсъкоi оБлАсноТ рАди.
Наказ про затвердження скJIаду Приймальноi KoMicii видаеться директорОм

КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я кБОГОДУХrВСЬК}lИ

мЕдичниЙ одховиЙ колЕдж) хдркIвсъкоi оБлдсноТ рдди

до

початку кЕlлендарного року.

З. flля виконання покJlадених на Прийм€Lльну комiсiю завдань i здiйснення
нею своiх функцiй вiдповiдно до наказу директора КОМУНАЛЪНОГО

ЗАКЛМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я КБОГОДУХIВСЬКИИ
ФдховиЙ колвд}к)) хАркIвСъкоi ОБЛАСНОi РДДИ

МЕДИЧНИИ

утворюються TaKi
пiдрозлiли Приймальноi KoMicii: предметнi екзаменацiйнi KoMicii, апеляцiйна
комiсiя (апеляцiйнi KoMicii). !опуска€ться вкJIючати до скJIаду цих комiсiй
науково-педагогiчних (педагогiчних) гlрацiвникiв iнших закладiв оСвiти
Предметнi екзаменацiйнi KoMicii, утворюються у випадках, передбаченИХ
.

Правилами прийому до КОМУНАЛЬНОГО. ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ,Я (БОГОДУХIВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ))
хдркIвСЬкОi ОБЛАСНОi РАДИ, для проведення вступних випробувань
при вступi на навчання для здобуття оовiтньо-гrрофесiйного ступеНЮ
кфаховий
молодший бакалаврD на ocHoBi базовоi (повноi) загальноi середньоТ освiти.
Дпеляцiйна комiсiя угворю€ться дJIя розгляду апеляцiй вступникiв, ГОлОвоЮ
апеляцiйноi koMicii призначасться один iз заступникiв директора

КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я кБОГОДУХIВСЪКИИ
МЕДИLIНИЙ ФДХОВИЙ КОЛЕДЖ) ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСНОi РАДИ,
який не € членом предметних комiсiй. При прийомi на навчання на ocHoBi
базовоТ i повноi загальноi середньоТ освiти скJIад апеляцiйноТ KoMicii
формуеться з числа провiдних педагогiчних працiвникiв КОМУНАЛЬНОГО

jдkлдду охоройи здоров,я кБого!ухIвський мЕдичний
ФАховиЙ колЕдж) XApKIBCbKoi оБлАСноi рАди та
системи загальноi середньоi оовiти регiону, якi не

с

вчителiв
членами предметнОi

екзаменацiйноi KoMicii КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ,Я (БОГОДУХIВСЪКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ)

ХАРкIВСъкоi оБЛАСноi РАДИ. Порядок роботи апеляцiйноi
затверджусться директором КОМУНАЛЪНОГО

ЗАКЛАДУ

KoMicii

ОХОРОНИ

здоров;я (Богодухiвський мЕдиLIний Фдховий колЕдж)
ХАРКlВСЪКОi ОБЛАСНОi РАДИ. Наказ про затвердження складу
предметних екзаменацiйних, апеляцiйноi комiсiй пiдписуеться диРектОРОМ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (БОГОДУХIВСЬКИИ

мЕдиt{ниЙ ФАховиЙ колЕдж) хАркIвсъкоi оБлАсноТ гнди
пiзнiше З1 травня. Список працiвникiв, якi допускаються дО РОбОТИ

не

ДЛЯ

забезпечення дiяльностi Приймальноi koMicii та скJIад технiчного персоналу з
2022 роцi, затверджуються наказами директоРа
набору студентiв

у

КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я кБОГОДУХIВСЪКИИ

мЕдичниЙ одховиЙ колЕдж) хАркIвсъкоi оБлАсноi гади з
числа педагогiчних прачiвникiв та навчzlльно-допомiжного

(алмiнiстративного) персоналу КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ

ЗДОРОВ,Я (БОГОДУХIВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ)

хАркlвсъкоi оБлАсноi гади.

4. Сrсгlад Прийма-гrьноТ KoMicii та технiчного персоналу з набору студентiв, за
винятком осiб, якi входять до них згiдно з посадовими обов'язками, щороку
поновлюсться не менш нiж на третину. Одна й та сама особа може бутп
вiдповiдальним секретарем не бiльше нiж три роки поспiль. До скJIаду
Приймальноi KoMicii, предметних екзаменацiйних та апеляцiйноi KoMicii не

можуть входити особи, дiти яких вступають до КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я КБОГО!УХIВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ
ФАховиЙ колвдж) хАркIвСькоi оБлАсноi рАди у поточному рочi.
LI. OcHoBHi завдання та

обов'язки Приймальноi, KoMicii

КОМУНАЛЪНОrО ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я КБОГОДУХIВСЬКИИ МЕДИЧНИИ ФАХОВИИ
1. Вiдповiдно до Порядку прийому, статуту

кОЛЕДЖ) XAPKIBCЬKOI ОБЛАСНОi РАДИ

,

наявноi лiцензii

(сертифiкатiв про акредитацiю) Приймальна комiсiя розробляе Правила
прийому, якi затверджуе Педагогiчна рада К9МУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДY

ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я КБОГО!УХIВСЪКИИ МЕДИЧНИИ ФАХОВИИ
колЕдж) xApKIBCbKoi ОБЛАСНОi РАДИ вiдповiдно до Законiв Украiни
кПро виrцу ocBiTy>, кПро фахову передвищу ocBiTy>.

2. Приймальна комiсiя. забезпечус iнформування вступникiв, ix батькiв та

громадськiсть

з ycix

питань вступу до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

охорони здоров,я кБогоflухIвсъкии мЕдичнии ФАховии
колЕДЖ) XAPKIBCЬKOI ОБЛАСНОi РАДИ органiзовуе приЙом заяв

та
документiв, приймае рiшення про допуск вступникi" до участi в KOHKypci (ло
1"lacTi у вступних випробуваннях) полае до Сдиноi державноi електронноl
бази з питань освiти (далi - Сдина база) отриманi вiд вступникiв данi про
них, вносить змiни до cTaTyciB заяв вступникiв в единiй базi координУС

дiяльнiсть

ycix структурних пiдроздiлiв КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДY

ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я КБОГО[УХIВСЪКИИ МЕДИЧНИИ ФАХОВИИ
КОЛЕДЖ) XAPKIBCЬKOI ОБЛАСНОi РАДИ щодо пiдготовки та

i

проведення конкурсного вiдбору органiзовуе проводить консультацii З
питань вступу на навчання та вибору ocBiTHboi програми, що найбiльш
вiдповiдае здiбностям, нахилам i рiвню пiдготовки вступникiв органiЗовуе Та
контролюс дiяльнiсть технiчних, iнформачiйних i побутових служб щодо
створення умов для проведення вступноi кампанiТ забезпечу€ оприлЮДнеННЯ

на

вебсайтi КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
(БогодухlвсъкиЙ мЕдичниЙ ФАховиЙ колЕджD XAP'кIBCЬKOI

ОБЛДСНОi РАДИ цього Положення, Правил прийому та iнших документiв,
передбачених законодавством приймае рiшення про зарахування вступникiв
за формами навчання i джерелами фiнансування.

3. Рiшення ПриймальноТ KoMicii приймаються за присутностi не менше двох
третин скJIаду Прийма_пьноТ KoMicii простою бiльшiстю голосiв та cвocllacнo

до вiдома

вступникiв. Рiшення ПриймальноТ KoMicii
оформлюються протоколами, якi пiдписус голова i вiдповiдальний секретар

доводяться

Прийма-гlьноi KoMicii.
LII. Органiзацiя роботи

Приймальноi KoMiciT

Прийом заяв та документiв вступникiв проводиться у строки, передбаченi
Порядком прийому i Правилами прийому до КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ
1.

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (БОГОДУХIВСЬКИИ МЕДИrIНИИ ФАХОВИИ
кОЛЕДЖ) ХАРКlВСЪКОi ОБЛАСНОi РАДИ. Заяви та документи

вступникiв рееструються в журналi реестрачii заяв вступникiв, в якому
зазначаються TaKi данi вступника: порядковий номер (таlабо номер собовоi
справи) дата прийому документiв, прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце

проживання, стать, дата народження найменування закладу освiти, що видав
документ про здобутий ступiнь/ освiтньо-квшriфiкацiйний piBeHb, номер,
серiя, дата видачi документа про здобутий стугriнь/освiтньо-квалiфiкачiйний
piBeHb, номер сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання,
нацiона_пьного мультипредметного тесту, кiлькiсть балiв вступних
випробувань, iнформачiя про документи, що д€}ють право на спецiальнi
умови зарахування; причини, з яких вступниковi вiдмовлено в участi у
одержаннi
KoHKypci та зарахуваннi на навчання, пiдпис вступника
повернених документiв або вiдмiтка гrро iх повернення (номер поштовоi
квитанцiТ). Вступнику видаеться розписка про прийом його докумеIrтiв за
пiдписом вiдповiдального секретаря (його заступника), скрiплена печаткоЮ

в

Приймальноi KoMicii КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

(БогодухIвськиЙ мЕдиtIниЙ одховиЙ колЕдж) XAPKIBCЬKOi
ОБЛДСНОi РАДИ. Вiдмова у ре€страцii заяви вступника не допуска€ться,

KpiM випадкiв вiдсутностi документiв, перелбачених Порядком прийому для
ресстрацii вступника. Пiд час реестрачii заяв вступникiв з використанням
автоматизованих систем облiку сторiнки журнzшу реестрачii
роздруковуються в кiнцi робочого дня, кожна cTopiHKa вiзуетьСя
вiдповiдальним секретарем Приймальноl KoMiciT, нумеруеться i пiдшива€тьСя
в журнаJI. Пiсля закiнчення прийому документiв журнztл реестрачii Заяв
вступникiв вiзуеться пiдписами голови Приймальноi KoMicii i вiдповiдztJlьного

та скрiплкlеться печаткою КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
охЬрони здоров,я кБогоffухIвсъкий мЕдичний Фдховий

секретаря

колЕдж)) XAPKIBCЬKOI оБЛАСНОi ГаДИ або Приймальноi KoMicii. У
журналi реестраuiТ заяв вступникiв не допускаються виправлеННя,
закреслення та пропуски рядкiв. У разi наявностi таких заЗнача€тьСя
вiдповiдна примiтка, яка вiзуеться вiдповiдальним секретарем i скрiплЮСТьСЯ

печаткою КОМУНАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ

ОХОРОНИ

ЗДОРОВ'Я

(Богодухlвсъкий мЕдичний онховий колЕдж) хАркIвсъкоi

ОБЛАСНОi РДДИ або

Прийма_гtьноi KoMicii.

2. Прийм€шIьна комiсiя приймае рiшення про допуск вступника до участi
KoHKypci, про що повiдомля€ вступника.

1,

3. Для проведення вступних випробувань КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я кБОГОflУХIВСЬКИИ МЕДИtIНИИ ФАХОВИИ
колЕдж) хАркIВСъКОi ОБЛАСНОi РАДИ формуються екзаменацiйнi
групи в порядку ресстрацii документiв, вiдповiдно до груп формуються
вiдомостi iндивiдуальних усних спiвбесiд. Кiлькiсть вступникiв в
екзаменацiйних групах не повинна перевищувати 30 осiб. Особам, якi
допущенi до склrадання вступних випробувань, видасться аркуш результатiв
вступних випробувань.

4.

Розклlад вступних випробувань,

що

проводяться КОМУНАЛЪНИМ

ЗАКЛАДОМ РХОРОНИ ЗДОРОВ,Я (БОГОДУХIВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ
ФАховиЙ колЕдж) хАркlвсъкоi оБлАСноi рАДИ, затверджу€ться
головою Приймальноi Koпricii

i

оприлюднюеться шляхом розмiщення на

вебсайтi КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
кБогоffухIвсъкиЙ мЕдиtIниЙ одховиЙ колЕд}к)) хАркIвсъкоi
ОБЛАСНОi РДДИ та iнформацiйному стендi ПриймальноТ KoMicii не пiзнiше

нiж за три лнi до початку прийому заяв та документiв для вступу на навчання
за освiтньо-професiйним ступенем кфаховий молодший бакалавр>.
5.

Копii документiв i фотокартки незарахованих вступникiв, що не отриманi

ними зберiгаються протягом одного року, пiсля чого знищуЮться та про що
скJIада€ться вiдповiдний акт.
IV. Органiзацiя та проведення вступних випробувань

1. Голови предметних екзаменацiйних, якi вiдповiдають 3а проведення
вступних випробувань, tцороку складають необхiднi екзаменацiйнi
матерiали: програми вступних випробувань, що проводяться

КОМУНАЛЪНИМ

зАклАдом

охорони

здоров,я

кБогодухIвсъкиЙ мЕдичниЙ ФАховиЙ колЕдж) хАркIвсъкоi
ОБЛАСНОi РАДИ, критерiТ оцiнювання вiдповiдi вступника, тошо та
подають iх на затвердження головi Приймальноi. KoMicii до 3l травня 2022

року. Форма вступних випробувань у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАЦJ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я КБОГОЩУХIВСЪКИИ МЕДИЧНИИ ФАХОВИИ
колЕд}к) XAPKIBCЬKOI оБлАСноi РАДИ i порядок iх проведення
затверджуються кожного року у Правилах прийому,

2. На вступних

випробуваннях повинна бути забезпечена спокiйна i
доброзичлива атмосфера, а вступникам надана моrкливiсть самостiйно,
найбiльш повно виявити piBeHb своТх знань i yMiHb. CTopoHHi особи беЗ

дозволу голови Прийма-пьноi KoMicii до примiщень,
вступнi випробування, не дспускаються.

в яких

проводяться

3. Iндивiдучtльна усна спiвбесiда проводяться не менше нiж двома членами
KoMicii з кожним вступником, яких призначае голова предметноi KoMicii
згiдно з розкладом у день iсгтиту. Пiд час спiвбесiди члени вiдповiдноТ коплiсii,
вiдмiчають правильнiсть вiдповiдей в аркушi iндивiдуальrrоi ycHoi спiвбесiди,
який по закiнченнi спiвбесiди пiдписуеться вступником та членами
вiдповiдноi KoMicii. Iнформачiя про результати iндивiдуальноТ усноi
спiвбесiди оголошусться вступниковi та заносяться до екзаменацiйних
вiдомостей, якi пiдписуються членами екзаменацiйноi KoMicii в день iI
проведення.

4. Бланки аркушiв iндивiдуальноi усноТ спiвбесiди зi штампом ПриймальноТ
вiдповiда-гrьного секретаря Приймальноi KoMiciT
KoMicii зберiгаються

у

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я КБОГОДУХIВСЬКИЙ

мЕдиt{ниЙ ФАховиЙ колЕдж) XAPKIBCЬKOI оБлАсноi рАди,
який вида€ Ц головi екзаменацiйноi KoMicii в необхiднiй кiлькостi
безпосередньо перед початком випробування.

Пiд час проведення вступних випробувань не допуска€ться користуванIш
електронними приладами, пiдручниками, навчЕlJIьними посiбниками та
5.

iншими матерiалами, якщо це не передбачено рiшенням Приймальноi KoMicii,
У разi використання вступником пiд час вступного випробування cTopoHHix
джерел iнформачii (у тому числi пiдказки) BiH вiдсторонюсться вiд участi у
випробуваннях, про що скJIадасться акт. На екзаменацiйнiй роботi такого
вступника член вiдповiдноl, KoMicii вказу€ причину вiдоторонення та час. При
перевiрчi за таку роботу виставляеться оцiнка менше мiнiмальноi кiлькостi
балiв, визначеноi ПриймаJIьною комiсiею та Правилами прийому.
6, Коли оголосили тривогу, вiдповiда-гrьна особа за безпеку пiд час повiтряноi
тривоги повинна повiдомити про че абiтурiснтiв та припинити випробування.
Далi пояснити абiтурiентам, що вони повиннi йти в укриття та нагадати, щоб

вони взяли cBoi речi. Якrцо повiтряна тривога закiнчилась -випробування
продовжу€ться.

7. Вступники, якi не з'явились на вступнi випробування без поважних причин

зазначений за розкJIадом час, до 1^racTi у KoнKypci не допускаються. За
наявностi поважних причин, пiдтверлжених документ€lJIьно, вступники
допускаються до скJIадання пропущених вступних випробувань з дозволу
Приймальноi KoMicii в межах встановлених cTpoKiB i розкладу проведення
вступних випробувань. Пiсля закiнчення вступного випробування голова
предметноi екзаменацiйноi KoMicii передае yci екзаменацiйнi роботи
вiдповiдальному ceкpeTapeBi Приймальноi KoMicii.

у

.

8. Голова предметноi екзаменацiйноi KoMicii здiйснюе керiвниuтво i контроль
за роботою членiв вiдповiдноi KoMicii.

9. Бланки аркушiв iндивiдуальноi усноi спiвбесiди, а також

заповненi
.lленiв
вiдповiдноi KoMicii передаються
екзаменацiйнi вiдомостi з пiдписами
головою предметноi екзаменацiйноi KoMicii вiдповiдчtльному ceKpeTapeBi
Прийма-гrьноi KoMicii або його заступниковi.

Вступники, знання
яких було оцiнено нижче, нiж визначена Приймальною комiсiсю та
Правилами прийому кiлькiсть балiв, необхiдна для допуску до участi в
KoHKypci, до подzlльшоi участi в KoнKypci не допускаються.
9. Перескладання вступних випробувань не допуска€ться.

10. Апеляцiя вступника щодо екзаменацiйноi оцiнки (кiлькостi

на вступному

у ýОМУНАЛЬНМУ

балiв),

ЗАКЛАДI
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я кБОГО!УХIВСЪКИИ МЕДИЧНИИ ФАХОВИИ
кОЛЕДЖ) XAPKIBCЬKOi ОБЛАСНОi РАДИ, повинна подаватись особисто
вступником не пiзнiше наступного робочого дня пiсля оголошення
екзаменацiйноi оцiнки. Апеляцiя розглядасться не пiзнiше наступного дня
пiсля ii подання у присутностi вступника. Додаткове опитування вступникiв
при розглядi апеляцiй не допуска€ться. Порядок подання i розгляду апеляцii
отриманоi

випробуваннi

повинен бути оприлюднений та доведений до вiдома вступникiв не пiзнiше
нiж за 7 днiв до початку вступних випробувань.

V. Зарахування вотупникiв

1. Список рекомендованих до зарахування вступникiв оприлюднюсться
Приймальною комiсiею вiдповiдно до загальноi кiлькостi набраних балiв

кожним вступником у строки, визначенi Правилами прийому. У сшиску
зазначаються пiдстави для надання рекомендацiй щодо зарахування За
формами фiнансування навчання.
Особи, якi в установлоний Порядком прийому та Правилами прийому строк
не подzrпи до Прийма_гrьноi KoMicii оригiна-гrи документiв, передба.lених

Правилами прийому, втрачають право на зарахування на навчання за
регiональним замовленням.

Сертифiкати зовнiшнього незалежного оцiнювання, нацiонального

мультипредметного тесту таlабо екзаменацiйний лист (для вступникiв, щО
скпадали вступнi випробування) з результатами випробувань вступникiв,
ЗДоРоВ'я
ЗАКЛАДУ охоРонИ
зарахованих до коМУНАлЬНоГо

кБогодухIвськиЙ мЕдичниЙ одховиЙ колЕд}к) хАркIвсъкоi
ОБЛАСНОi РАДИ, зберiгаються в ix особових справах протягом усього

строку навчання. Для зарахування на навчання за рахунок коштiв фiзичних
або юридичних осiб вступник разом iз заявою про вступ на навчання мае
право подати д0 Приймальноi KoMicii копii документiв, передбачених
Правилами прийому, завiренi в установленому порядку, за умови
одночасного навчання у цьому або iншому закJIадi освiти за iншою ocBiTHboпрофесiйною програмою пiдготовки i формою навчання. Зазначенi копii.

документiв зберiгаються у закладi освiти протягом усього строку навчання

разом

з

оригiналом довiдки

комундJIьного здклдду охорони

ЗДОРОВ,Я КБОГОЩУХIВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ)
XAPKIBCЬKOI ОБЛАСНОi РАДИ, у якому зберiгаються оригiнали

докумеirтiв. !овiдка видаеться на вимогу студента закJIадом освiти, у якому
зберiгаються оригiнали зазначених документiв.

2.

Рiшення про зарахування вступникiв ухваJrюсться

на

засiданнi
Приймальноi KoMicii i оформлюеться протоколом, в якому вказуються умоýи
зарахування.

3. На пiдставi рiшення Прийма-гrьноi koMicii директор

комунАльного

ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (БОГОДУХIВСЬКИИ МЕДИЧНИИ
ФАховиЙ колвдж) xAPKIBCbKoi оБлАсноi гнди вида€ наказ про

зарахування вступникiв; iнформачiя про зарахованих вступникiв доводиться
до iх вiдома та оприлюдню€ться.

4. Зарахованим до складу студентiв, за iх проханням, видаються довiдки
встановленого, зразка для оформлення звiльнення з роботи у зв'язку зi
ВСТУПОМ ДО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я
кБогодухIвськиЙ мЕдиtIниЙ одховиЙ колЕдж)) XAPKIBCЬKOI
ОБЛАСНОi РАДИ
5. Накази про зарахування на навчання видаються директором Коледжу на
пiдотавi рiшення приймальноi KoMicii. Накази про зарахування на навLIання з

додатками до них формуються в СДЕБО та оприлюднюються на
iнформачiйному стендi приймальноi KoMicii та вебсайтi Коледжу у виглядi
списку зарахованих у строки) визначенi Правилами прийому. Уповноваженi
особи Приймальноi KoMicii проставляють в Сдинiй базi протягом доби
вiдповiднi вiдмiтки щодо змiни статусу вступника Сдинiй базi.

за ix проханням, довiдка
про результати ix участi у KoнKypci для ylacTi в KoнKypci щодо вступу до
iншого закгIаду освiти. За результатами роботи Приймальноi KoMicii щодо
набору на вiдповiднi форми навчання скIIадасться звiт про результати
прийому на навчання, який затверлжуеться на засiданнi Педагогiчноi рад3
6. Особам, якi не зарахованi на навчання, вида€ться,

КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я кБОГОДУХlВСЪКИИ

мЕдичниЙ одховиЙ колЕд}к) XAPKlBCbKoi оБлАсноi рдди.

Вiдповiдальний секретар
приймаrrьноi KoMicir
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оксана КоМАР

