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Правила приЙому розробленi приймапьною комiсiею КОМУНАJЬНОГО
зАклАду охорони здоров,я "БогодухIвськшz lчшд4цflд7
ФАХОВIДZ КОJIЕДЖ" xApKIBCbKoi оБJIАсноi гада (далi _ прийм€uIьна
комiсiя) вiдповiдно до ПОРЯДКУ прийому на навчання до закладiв фаховоi
ПеРеДВИЩОi ОСВiти в 2022, затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи 20 квiтня 2022 року М З64(зi змiнами, затвердженими наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Укршни вiд 02 травня 2022 року М 400) )

заресстрованиЙ в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 03.05.2022 р. за }lbJ\b 488lЗ7824,
489lЗ7825. Правила прийому затверджуються педаюгiчною радою
КОМУНАJЬНОГО ЗАКJIАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я,.БОГОДУХIВСЬКШZ
п/шД.{щfl,ilZ ФАховIдZ коJIЕдж" xApKIBCbKoi оБJIАсноi гада до з 1

Травня 2022 року, розмiшцуlоться на веб-сайтi коледжу i вносяться до единоI
бази. Правила прийому до коМУНАJъНоГо ЗАкJIАДУ оХоРоНи
здоров,я "БогодухIвськIдz l\ЦЕд,rщ{.il;I ФАховIдz коJIЕдж,,
XAPKIBCbKOT ОБJIАСНОi ГаДа дiють до 3l грудrrя 2022 р.

I. Загальнi положення

1. Щими Правилами прийому керуються суб'еrсти освiтньоi дiяльностi, якi
здiйснюють прийом на навчання дJIя здобуття фаховоi передвищоi освiти
незалежно вiд форм BJIacHocTi та сфери управпiння (да-гli - заклад освiти).

2. Пiдставою дJIя оюлошення прийому на навчання для здобуття ocBiTHbo-
професiйною ступеня фаховою молодшою бакалавра е лiцензiя MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи на здiйснення ocBiTHboi дiяльностi з фаховоi передвищоi
освiти та правила прийому, якi затверджено педаюгiчною (вченою) радою
закJIаду освiти (далi - Правила прийому).

3. Прийом на навчання для здобуття фаховоi передвищоi освiти
здiйснюеться закJIадами освiти на конкурснiй ocHoBi за вiдповiдними
джерелами фiнансуванЕя.

4. Органiзацiю прийому всryпникiв для здобуття фаховоi передвищоi
освiти здiйснюе приймальна комiсiя, склад якоТ затверджуеться наказом
керiвника закJIаду освiти або керiвника закJIаду вищоi освiти, до стрУкТУри

якою входить заклад фаховоi передвищоi освiти. Головою приймальноi KoMicii

призначаеться керiвник закладу фаховоi передвищоi освiти. Приймальна комiсiя

дiе згiдно з положенняМ про приймшIьнУ комiсiю закладУ освiти, затвердженим

керiвником закJIаД/, з урахryванням вимог Положення про приймальну комiсiю
вищою навчальною закладу, затвердженою наказом MiHicTepcTBa освiти i
наукИ УкраiЪИ вiд 15 жовтнЯ 2OI5 рокУ Nq 1085, зареестрованою в MiHicTepcTBi

юстицii УкраiЪи 04 листопада 2015 року за Jф |35з127798. Положення про

приймальнУ комiсiю закладу освiти оприлюднюеться на йою офiцiйному



вебсайтi.
КеРiВНиК Закладу освiти забезпечуе дотримання законодавства УкраiЪи, у

ТОМУ ЧИСлi Умов, Правил приЙому, а також вiдкритiсть та прозорiсть роботи
приймальноТ KoMiciT.

РiШення приймальноТ KoMicii, прийняте в межах iT повноважень, е
ПiДСтавою для видання вiдповiдною наказу таlабо виконання процедур вступноi
Кампанii керiвником закладу освiти. Керiвник закJIаду вищоi освiти вiдповiдно
ДО сТаТуту може делеryвати цi повноваження керiвнику закладу фаховоТ
передвищоi освiти - вiдокремленою струкtурною пiдроздiлу закладу вищоТ
освiти.

Yci ПиТаннrI, пов'язанi з прийомом на навчання для здобуття фаховоi
ПеРеДвищОТ освiти, вирiшгуtоться приЙмальною комiсiею на ii засiданнях.
Рiшення приймальноi KoMiciT оприлюднюються на офiцiйному вебсайтi закладу
освiти не пiзнiше наступною дЕя пiсля прийняття вiдповiдною рiшення.

.Щля всryпникiв, якi потребують поселення у гуртожиток пiд час вступу,
гарантовано надаеться 60 мiсць.НаправJIення на поселення в ryртожиток
здiЙснюеться Приймальною комiсiсю за зuulвою вступника. Поселення
вступникiв до ryртожитку проходить вiдповiдно до Положення про ryртожиток.

Абiryрiенти, яким надано мiсце у ryртожитч, мають право користуватися
примiщеннями кульryрно-побутовою призначення, обладнанням i майном
ryртожитку. Абiryрiенти, яким було надане мiсце у гуртожитку, зобов'язанi
виконувати Правила внутрiшнього розпорядку у гуртожитку, своечасно
сплачувати за проживання, пiдтримувати чистоry i порядок у своiй KiMHaTi та
мiсцях заг€шьною користування, дбайливо ставитися до майна ryртожитку,
вiдшкодовувати заподiянi матерiальнi збитки вiдповiдно до законодавства,

дотримуватися правил технiки безпеки та пожежноi безпеки. Абiryрiенти, якi
отримаJIи на вступних випробуваннях бал, нижчий вiд мiнiмальногo, з€Lпишають

в установJIеному порядку мiсце в ryртожитку протяюм трьох дiб з дЕя
оюлошення результатiв випробування.

5. У цих Правилахприйомутермiни вжито в таких значеннях:

здобуття освiтньо_професiйного ступеня фаховою молодшою бакалавра, що
проводиться у формi iндивiдуальноi усноi спiвбесiди, конц/рсу творчих та/або

фiзичних здiбностей вступникiв (далi - творчого конкурсу) або iнших вlцiв
вступних випробувань, встанов/Iених вiдповiдно до цих Правил;

вступник - особа, яка подаJIа заяву(и) про допуск ДО 1.,lacTi в конкурсному

вiдборi на одну (декiлька) конкурсних пропозицiй;
iндивiдуальна усна спiвбесiда форма всцшного випробування, яка

передбаЧае очне або дистанцiйне (за рiшенням закладу освiти) оцiнювання

пiдготовленостi (оцiнювання знань, yMiHb та навичок) вступника з одного або

двох предметiв, за результатами якоi виставJяеться одна позитивна оцiнка за

-*.noro 100-200 (з кроком вiд одного до десяти балiв) або ухвалюеться рiшення
з



про негативну оцiнку всц/пника ((незцовiльно>);
КОНКУРСна пропозицiя пропозицiя закJIаду освiти (вiдокремленою

сТруктурною пiдроздiлу закладу освiти) щодо кiлькостi мiсць для прийому
ВСryПНиКiв на певнi спецiальностi (одну або декiлька спецiалiзацiй, ocBiTHbo-
професiЙних програм, мов, музичних iHcTpyMeHTiB тощо в межах
спецiальностi), форrу здобуття освiти,курсу, предмеry (предметiв)
iндивiдУальноi усноi спiвбесiди, творчих KoHKypciB, вимог до мотивацiйних
листiв всryпникiв, строку навчання на ocнoBi здобутою освiтньою (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного) рiвня або освiтнього сryпеня. Розрiзняють ocHoBHi та
небюджетнi KoHKypcHi пропозицii. У разi якщо конкурсна пропозицiя поеднуе
декiлька освiтньо-професiйних програм тощо, в Правилах прийому
З€Вначаються порядок розподiлу здобувачiв мiж ними та строки обрання

вступника, яка
обраховуеться за результатами вступних випробувань та iншими конкурсними
пок€lзниками з точнiстю до одиницi вiдповiдно до Умов та Правил прийому;

конlсурсний вiдбiр процедура вiдбору всryпникiв на KoHKypcHi
пропозицii на ocHoBi конч/рсних балiв таlабо мотивацiйних листiв для здобуття
освiтньо-професiйною ступеня фаховою молодшого бакалавра вiдповiдно до
цих Правил (незалежно вiд форми BJIacHocTi закладу освiти та джерел
фiнансування навчання);

мотивацiйний лист - викладена вступником письмово у довiльнiй формi
iнформацiя про йою особисry зацiкавгlенiсть у всryпi на певну ocBiTHbo-
професiйну програму (спецiальнiсть, заклад освiти) та вiдповiднi очiкування,
досягнення у навчаннi та iнших видах дiяльностi, власнi сильнi та слабкi
сторони, до якою у разi необхiдностi вступником може бути додано копii
(фотокопiТ) матерiалiв, що пiдтверджують викладену в листi iнформацiю;

небюджетна конкурсна пропозицiя - конкурсна пропозицiя, на яку не
надаються мiсця дJIя навчання за кошти державного або мiсцевою бюджеry (за

державним або регiонапьним замов.гlенням);
органiзована група вступникiв _ це зовнiшньо створена роботодавцем

група вступникiв, якi вступ€lють для здобуття фаховоi передвищоi освiти за

визначеною
заI\dовIIенням

однiею освiтньо_професiйною програмою за кошти роботодавця;
основна конкурсна пропозицiя _ конкурсна пропозицiя з

кiлькiстю мiсць дJш навчанIIя за державним або регiонагIьним
(загальний обсяг державною або регiональною замовлення);

черювiстю
зарахування на навчання на конкурсну пропозицiю, що формуеться вiдповiдно

до цих Умов та Правил прийому;
особливо небезпечна територiя - територiя Украiни, яка визнана

тимчасово окупованою в yIuoBax военною стану вiдповiдно до пункry 3 частини

першоi cTaTTi 3 ЗаконУ УкраIни "Про забезпеченIUI прав i свобод громадян та

прЬвовиЙ режим на тимчасово окупоtsанiй територii Украiни", територiальнi



ГРОМаДИ, ЩО РОЗТашованi в раЙонi проведення военних (боЙових) дiй або якi
ПеРебУваЮть В тимчасовiЙ окупацii, оточеннi (блокуваннi), перелiки яких
сформовано в електроннiй формi вiдповiдно до Положення про iнформацiйну
СиСТеМУ формування перелiку територiальних громад, якi розташованi в районi
ПРОВеДення Военних (боЙових) дiЙ або якi перебувають в тимчасовiй окупацii,
ОТОченнi (блокуваннi), затвердженою постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 07 травня 2022 року N 562, а у разi вiдсутностi технiчноi можливостi
формування такою перелiку в електроннiй формi - затвердженi Мiнреiнтеграцii
За ПОЮДЖеНняМ з Мiноборони на пiдставi пропозицiЙ вiдповiдних обласних,
Киiвськоi MicbKoi вiйськових (вiйськово-цивiльних) адмiнiстрацiй.

старшi курси - курси освiтньо-професiйних програм закJIадiв фаховоТ
передвищоТ освiти, oKpiM першою;

здобуття освiтньо-професiйною ступеня фжовою молодшою бакалавра, яка
передбачае очну або дистанцiЙну (за рiшенням закJIаду освiти)перевiрку та
оцiнювання творчих таlабо фiзичних здiбностей вступника (у тому числi
здобутоi ранiше спецiалiзованоi освiти), необхiдних дJIя здобуття фаховоi
передвищоi освiти'за спецiальнiстю, яка включена до Перелiку спецiальностей,
прийом на навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiти, за якими
здiйснюеться на ocHoBi базовоТ або повноi загальноТ (профiльноi) середньоТ
освiти з урахуванням рiвня творчих таlабо фiзичних здiбностей всryпникiв,
наведеною у додатку 1 до цих Правил. За результатами творчого конкурсу
виставJIя€ться позитивна оцiнка за шк€Lпою 100-200 (з кроком в один бал) або

ухв€Lпюеться рiшення про негативну оцiнку вступника (<незадовiльно>>);

технiчна помилка помилка, допущена уповнов€Dкеною особою
приймальноi KoMiciT з питань прийняття та розгJIяду зЕл.яв пiд час внесення
вiдомостей про вступника або з€lяви до единоi державноi електронноi бази з
питань освiти (далi С.ЩБО), що пiдтверлжу€ться актом про допущену
технiчну помилку;

черюва сесiя прийому з€uIв - перiод прийому з€uIв та документiв пiд час
всryпноi кампанii, визначений Правил€ll\dи прийому закладу фаховоi передвищоi
освiти, вiд п'яти до тридцяти капендарних днiв.

TepMiH (закордоннi украiЪцЬ вжито у значеннi, наведеноМУ В ЗакОНi

Украihи <Про закордонних украТнцiв>>.
Iншi термiни вжито у значеннях, наведених у Законах УкраiЪи пПро

фахову передвищу ocBiry>> та <<Про ocBi
У випадкузмiниназви закJIаду цi Правила прийому е дiючими.

II. Прийом на навчашня до закладiв фаховоi передвищоi освiтп

освiтньо-професiйною ступеня фахового молодшою бакалавра за денноЮ
освiти одночасно iз виконанням ocBlTнbol прогр:лми

5
формою здобуття



профiльноi середньоi освiти професiйного спрямування;

пiдютовка здобувачiв вищоi освiти, затвердженою
MiHicTpiB УкраiЪи вiд29 квiтня 2015 роцу J\Ъ 26б.

Прийом всryпникiв на навчання до КЗОЗ

тому числi зi

молодшою

постановою Кабiнеry

"БогодухIвськша

вiд

особи, якi здобули повну заг€rльну середню ocBiry (профiльну середню
ocBiry);

особи, якi здобули освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb квалiфiкованого
робiтника;

особи, якi здобули освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого
спецiалiста або освiтньо-професiйний сryпiнь фаховою молодшою бакалавра;

особи, якi здобули будь-який сryпiнь вищоi освiти.
,.Щля здобуття фаховоi передвищоi освiти за iншою спецiальнiстю приймаються
ОСОби, якi здобули ранiше такий освiтньо-професiйний сryпiнь чи сryпiнь
вищоi освiти або MaroTb повну заг€Lльну середню ocBiry та здобувають ocBiTHbo-
професiЙний сryпiнь фаховою молодшого бакалавра, освiтньо-квалiфiкацiйний
piBeHb молодшою спецiалiста, сryпiнь вищоi освiти не менше)дцою спецlчlлlста, ступlнь вищоl освlти не менше одною року та

r повному обсязi iндивiдуальний навч€Lпьний план.
2. Всryпники приймаються на навчання на перший курс. Особи, якi

виконують у повному обсязi iндивiдуальний навч€Lпьний план.

здобули повну заг€rльну середню ocBiry або освiтньо-кв€Lпiфiкацiйний piBeHb
квалiфiкованою робiтника, можуть прийматись на другий (третiй) курс або на
перший курс (зi скороченим строком навчання).

Щля здобуття фаховоi передвищоI освiти за iншою спецiальнiстю особи
можуть вступати на другий або старшi курси (перший курс, у
скороченим строком навчання).

Вiдрахованi здобувачi освiтньо-квалiфiкацiйною рiвня
спецiалiста можуть бути поновJIеними для здобуття освiтньо-професiйною
ступеня фаховою молодшою бакалавра на ту саму або спорiднену в межах
галузi знань спецiальнiсть у тому самому або iншому закладi освiти на такий
самий або насryпний курс, на спецiальнiсть iншоi га_llузi знань на такий самий
або попереднiй курс.

Вiдрахованi здобувачi вищоi освiти ступенiв молодшою бакалавра,
бакалавра мають право бути поновJIеними для здобуття освiтньо-професiйною
ступеня фаховою молодшою бакалавра за iндивiдуальною програмою на ТУ

саму або спорiднену галузi спецiальнiсть абоабо спорiднену в межах галузi знань спецl€Lльнlсть у тому самому аоо

Iy закJIадi освiти.
3. Прийом на навчання проводиться за спецiальностями (спецiалiЗаЦiЯМИ)

iншому закладi освiти.

вiдповiдно до Перелiку галузей знань i спецiальностей, за якими здiйснюсться

мвштirлда одiовrдZ коJIЕдж" хАркIвськоi оБлАснот рАдI
проводиться за освiтньо-професiйним ступенем фаховою молодшою бакалавра

вiдповiдно до наявноi лiцензii та сертифiкатiв про акредитацiю MiHicTepcTBa

освiти i науки УкраiЪи:
. серiя НД-1 J\b 2177899

01.07.2025 porqy;

l4.12.2}l5 роц, TepMiH дii сертифiката ло



. СеРiя НД-1 Ns 2177898 вiд |4.|2.20|5 року, TepMiH дii сертифiката до
0|.07.2025 року.

на наступнi KoHKypcHi пропозицii:
Галузь знань 22 Охорона здоров'я
на ocнoBi базовоi загальноi середньо[ освiти:
спецiальнiсть 223 Медсестринство

-Освiтня програма <Сестринська справа)), квапiфiкацiя - сестра медична
-Освiтня програма <Лiкувальна справu, квалiфiкацiя -фельдшер

на ocнoBi повноi загально[ середньоi освiти:
спецiальнiсть 223 Медсестринство

-Освiтня програма <Сестринська справа), кваJliфiкацiя - сестра медична

4. Особливостi прийому на навчання для здобуття фаховоi передвищоТ
освiти осiб, мiсцем проживання яких е тимчасово окупована територiя,
територiя населених пункгiв на лiнii зiткнення та адмiнiстративнiй межi; або якi
переселилися з неТ пiсля 01 сiчня 2022 роч, в частинi проходження рiчною
оцiнювання та державноТ пiдсушлковоi атестацii, отримання документа
державною зразка про базову середню ocBiry або повну заг€Lпьну середню
ocBiry (якщо особа не отрим€Lпа документ про ocBiry вiдповiдно до
законодавства), визначаються вiдповiдно до Порялку прийому для здобуття
вищоi, фаховоi передвищоi та професiйноi (професiйно-технiчrrоi) освiти осiб,
якi прожив€}ють на тимчасово окупованiй територii Автономноi Республiки
Крим та MicTa Севастополя, тимчасово окупованiй територii окремих районiв
.Щонецькоi та Луганськоi областей, територii населених пункгiв на лiнii
зiткнення, затвердженою наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 0l
березня 2021 року Jф 271, зареестрованою в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 15

квiтня 202I року за Jф 505lЗ6127 (да-гli - наказ J\b 271).
Особливостi прийому на навчання для здобуття фаховоi передвищоI

освiти осiб, якi зареестрованi на особливо небезпечнiй територii та знаходяться
на особливо небезпечнiй територii, або примусово перемiщенi (депортованi) на

тимчасово окуповану територiю, територiю Росiйськоi Федерацii абО

Республiки Бiлорусь визначено у роздiлi VIII цьою Порядку.
5. Прийом на навчання KypcaHTiB до вiйськових коледжiв сержанТСьКОЮ

скJIаду, фахових коледжiв iз специфiчними умовами навчання здiйснюеться

вiдповiдно до Правил прийому, затверджених керiвниками цих закладiв за

поюдженЕям з державними органами, до сфери управлiння яких вони н€lllежать,

без дотримання iнших вимог цьою Порядку. yci iншi вимоги та порядок

проведеНня конкУрсу визначаеться Правилами прийому до цих закJIадiв.

III. Щжерела фiнансувап ня здобуггя освiтньо-професiй ного ступеня

фахового молодшого бакалавра



1. Фiнансування пiдютовки здобувачiв освiтньо-професiйною
сryпеня фахового молодшою бака_гlавра здiйсню еться :

за ра)ryнок видаткiв державною бюджету у державних закладах освiти
(ДеРЖаВНе ЗаМовлення) та за рахунок видаткiв мiсцевих бюджетiв у державних
та комун€Lпьних закJIадах освiти (регiональне замовлення);

за кошти фiзичних та юридичних осiб (на умовах контракry).

2. фом4дяни Украiъи мають право безоплатно здобувати фахову
ПеРеДВИЩУ ocBiry в державних i комунальних закладах освiти на конкурснiй
ocHoBi вiдповiдно до стандартiв фаховоi передвищоi освiти, якщо вони не
здобули фахову передвищу ocBiry або освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb
МОЛОДШОЮ Спецiалiста впродовж восьми попереднiх poKiB за кошти державною
або мiсцевою бюджеry.I-{е обмеження не застосовуеться до }пIасникiв бойових
дiй та вступникiв до вiйськових коледжiв сержантською скJIаду i фахових
коледжiв iз специфiчними уIиовами навчання.

Особи, якi здобули повну заг€Lпьну середню ocBiry за кошти державною
або мiсцевою бюджеry, можуть вступати для здобуття освiтньо-професiйною
сryпеня фаховою молодшого бакалавра на ocHoBi базовоi загальноi середньоТ
освiти лише за кошти фiзичних або юридичних осiб.

3. Iноземцi та особи без громадянства, у тому числi закордоннi украiнцi,
якi постiйно проживають в УкраiЪi, особи, яких визнано бiженцями, та особи,
якi потребують додатковою захисту, м€лють право на здобуття фаховоi
передвищоi освiти HapiBHi з |ромадянами УкраiЪи у тому числi за кошти
державною або мiсцевою бюджеry.

4. Особи, якi навчаються в закладах, що надають фахову передвищу
ocBiry мають право на здобуття освiти одночасно за декiлькома ocBiTHbo-
професiйними програмами у закладi фаховоI передвищоi освiти, а також у
декiлькох закладах фаховоi передвищоi (вищоi) освiти за рiзними формами
здобуття освiти, за умови отриманЕя тiльки однiеi освiти за кошти державною,
мiсцевою бюджеry.

Не допуска€ться одночасне навчання за двома чи бiльше спецi€LlrЬностяМи

(спецiалiзацiями, освiтнiмИ програмами, рiвнями, ступенями, формами здобуття
освiти) за кошти державною або мiсцевою бюджетiв.

IY. Обсяги прийому та обсяги державного (регiонального) замовлення

1. Прийом на навчанЕя здiйснюеться в межах лiцензованою обсяry за

кожною спецiальнiстю. Прийом на навчання на старшi курси здiйснюеться в

межах вакантних мiсць лiцензованою обсяry.
лiцензований обсяг встановлю€ться дJIя кожноi спецiальностi i визначае

максимzlльну кiлькiсть здобувачiв фаховоi передвищоi освiти на одному Kypci



(роцi навчання), яким заклад освiти може одночасно забезпечити здобуття
фаховоТ передвищоТ освiти вiдповiдно до лiцензiйних умов.

2. ПРИйОМ на навчання за державним замовленням (за кошти державною
бЮдЖеry) здiйснюеться на спецiальностi та форми здобуття фо<овоi передвищоi
ОСВiТИ, За якими воно сформоване Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, за
регiональним замовленням (за кошти мiсцевою бюджеry) - регiональним
замовником. MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни, iншi державнi, регiона.пьнi
замовники здiйснюють розмiщення державною (регiональноrю) замовJIенIIя в
РОЗРiЗi закладiв освiти, спецiальностей (спецiалiзацiй, конкурсних пропозицiй -
У разi необхiдностi), форtvr навчання та основи здобуття освiтньо-професiйною
СТУПеНЯ фаховою молодшого бакалавра. Розподiл мiсць державного
(Регiональною) замовIIення мiж основними конкурсними пропозицiями в межах
вiдповiдноI спецiальностi (предметноi спецiа_гlьностi, спецiалiзачii) заклади
освiти здiйснюють самостiйно.

Прийом на навчання за кошти державною (мiсцевого) бюджеry (за
Державним або регiонЕtJIьним замовленням) здiЙснюють заклади освiти,
М€lють лiцензiю на пiдютовку здобувачiв фаховоТ передвищоi освiти
освiтньо-професiйним ступенем фаховою молодшого бакалавра за вiдповiдною
спецiальнiстю, отриману не пiзнiше нiж З 1 грудня 202| року, за кошти фiзичних
таlабо юридичних осiб - не пiзнiше нiж 31 травня 2022 року.

Розподiл мiсць основноi конкурсноТ пропозицii (основrrий конкурс)
регiональною замовлення зi спецiальн о стi 223 Медсестринство :

на ocнoвi базовоi загальноi середньо[ освiти:
- Освiтня програма кСестринська справа), кваJliфiкацiя - сестра медична - \7;
- Освiтня програма <Лiкувальна справa>, квалiфiкацiя - фельдшер-25.

на ocнoBi повноi загальноi середньоi освiтп:
- Освiтня програма кСестринська справа), кваJliфiкацiя - сестра медична - 10.

3. Обсяг прийому за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBHi
KoHKypcHi пропозицii визначаеться коледжем у межах рiзницi мiж лiценЗованиМ
обсяюм з ура>суванням йою подiлу за формами здобуття освiти та ЗагаJIЬниМ

обсяюм бюджетних мiсць, а саме:
спецiальнiсть 223 Медсестринство :

на осповi базовоi загально[ середньоi освiти:
- Освiтня програма <Сестринська справа), кваJliфiкацiя - сесТРа МеДИЧНа - 13;

- Освiтня програма <Лirqувальна справа>, квалiфiкацiя - фельдшер _ 35.

на ocIIoBi повноi загальноi середньоi освiти:
освiтня програма <Сестринська справa>), квЕUliфiкацiя - сестра медична - 20.

Цей обсяг може кориryватись з урa>суванням фаrоичною виконання

державною (регiональною) замовлення.
пропозицiю

як1

за

обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицlю визначаеться

коледжем у меж€лх лiцензованою обсяry з урахуванням йою подiлу за формами



здобуття освiти.
4. Загальний обсяг бюджетних мiсць для основних конкурсних

ПРОПОЗИЦiЙ, Обсяг приЙому за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBHi
KoHKYPcHi пропозицii, обсяг прийому на небюджетнi конщурснi пропозицiТ
ВИЗНаЧаЮТЬСя У Правилах приЙому в межах лiцензiйною обсяry (пiсля
ОТРИМання необхiдноТ iнформацiТ вiд державною (регiональною) замовника) та
оприлюднюються на офiцiйному вебсайтi (вебсторiнцi) закладу освiти.

Y. Строки прийому заяв та документiв, конкурсного вiдбору та
зарахування на навчання

Порядок роботи приймальноi KoMicii:
Понедiлок - п'ятниця з 9.00 до 16.00
Субота з 9.00 до 13.00
Недiля - вихiдний
1З липня,26 лпrlня.30 липня, OЗ серпня,05 серпня,lЗ серпЕя,31 серпня,

20 вересня,24 вересня приймагlьна комiсiя працюе з 9.00 до 18.00.
Перерва 12.00 - |2.45.

1..Щля всryпникiв на ocHoBi базовоi загальноi середньоi освiти
денною формою здобугтя освiти:

1) реестрацiя елекц)оннш( кабiнетiв всryпникiв, завантаження
необхiдних доlкументiв розпочинаеться 23 червня та завершуеться 31

жовтня;
2) приЙом з.lяв та документiв, визначених роздiлом VII цих Правил,

почина€ться 30 червня та закiнчуеться 1З липня о 18:00 год;

3) творчi конкурсп та
заре€строванi на особ.гlиво
за ii зверненням;

4) творчi конкурси та
лппня до2l лппня;

5) реfrгинговий список всryпникiв, ш<i вступають на ocHoBi всТУпнИХ

випробрань, iз зазначенням рекомеIцованих до зарахування формуеться на

ocHoBi концурсною бала за кожною конкурсною пропозицiею з повiдомленням

про отримання чи неотримання ними права на здобугтя фаховоi передвищоi

освiти за державним або регiон€Lпьним замовпенням та оприлIqднюеться не

пiзнiше: 12:00 rод 26 липня;
6) ) всryпники, якi отримаJIи рекомендацii до зара}ryвання, м€lють виконати

вимоги до зарахування: на мiсця державною або регiональною замовJIення: -

до 12:00 год 28 липня;
7) зарахування вступникiв вiдбУваетЬся: 

нiше 18:00 п)дза державним або регiональним замовJIенням не пlз]

30 лшпня;
10

iндпвiдуальнi ycHi спiвбесйи для всryпнrrкiв, якi
небезпечнiй територii', проводяться дистанцiйно

iндивiдуальнi ycHi спiвбесiди проводяться: з 14



за кошти фiзичних або юридичних осiб - не пiзнiше нiж 03 серпня,
додаткове зарахування - не пiзнiше нiж 31 жовтпя;

6) переведення на BaKaHTHi мiсця державною (регiонаJIьною) замовлення
осiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб на
ocHoBi базовоi загальноТ середньоI освiти (у межах цих Умов), проводиться не
пiзнiше 08 серпня.

,щодатковий прийом доlкументiв для здобуггя фаховоi передвищоi
освiтИ на ocнoBi базовоi заг€LпьнОi середнЬоi освiти за денною формою здобуття
ОСВiти ВИКлЮЧно за кошти фiзичних або юридичних осiб коледж визначае
Своiми Правилами приЙому за уt![ови додаткового зарахування не пiзнiше З1
серпня.

1) прийом заяв та док5пчrентiв, визначених роздiлом vII цих
ПравилприЙому, почина€ться 02 серпня та закiнчуетьсп 13 серпня о 18:00
год;

2) творчi конкурси та iндивiдуальнi ycHi спiвбесiди проводяться: з 15
серпня до 22 серпня; приЙом на навчання до закладiв фаховоi передвищоi
освiти за якими цiЙснюеться на ocHoBi базовоi або повноi загальноi середньоi
освiти;

З) рейтинговий список всryпникiв, якi всц/пають на ocHoBi всц/пних
випробрань, iз зазначенням рекомендованих до зарахування формусться на
ocHoBi конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицiею з повiдомленням
про отримання чи неотримання ними права на здобуття фаховоi передвищоi
освiти та оприлюднюеться не пiзнiше: 12:00 год 24 серпня;

4) вступники, якi отримали рекомеIцацii до зарахування, мають виконати
вимоги до зараryвання: - до 12:00 rод 26.08.22;

5) зарахування вступникiв вiдбуваеться:
за кошти фiзичних або юридичних осiб * до 12.00 29 серпня.

2. Щля всryпникiв на ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти за

денною формою здобугтя ocBiм:
1 ) реестрацiяелектроннихкабiнетiввступникiв,

завантаженнянеобхiднихдокументiврозпочинаеться 01 липня та

завершуеться 3 1 жовтня;
2) медичнi огJIяди та iншiдоконкурснiпроцедури,

якщоцеВизначеноустановЛенимизаконодавствомособливимиуN{овами
конкурсного вiдбору на вiдповiднiконцrрснiпропозицii, проводяться у
термiни, визначенi Правилами прийому, але не пiзнiше дня, щопередуе

дню завершенняприйомузаяв;
3) пршйом заяв та документiврозпочина€тьGя з 14 липня.
4) прпйом заяв та документiвзакiнчу€ться:
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о 18:00 год 05 серпня для осiб, якiвступають на
ocHoBi iндивiдуагlьноiусноiъпiвбесiдиаботворчихконкурс iB;
о 18:00 год 31серпня для осiб, якiвступаютьтiльки на
основiрезультатiвнацiональногомультипредметного теста
(зовнiшньогонезалежногооцiнювання) 

;

5) творчiконкурсипроводяться в кiлькапотокiвз 08 серпня по 1б
серпнявключно.

6) рейтинговий список вступникiв, якiвсryпають на
основiтворчихконкурсiвабоiндивiдуальнихуснихспiвбесiд,
iззазначеннямрекомендованих до зарa>(уванняформуеться на ocrloBi
конкУрсного бала за кожною конкурсною пропозицiею з повiдомленням
про отриманнячинеотримання ними права на здобуттяосвiтньо-
професiйногоступеняфаховогомолодшого бакалавра за
державнимаборегiон€lльнимзамовленням та оприлюдню€тьсяне пiзнiше
12:00 год 01 вересня;
7) вступники, якiотрим€lJIирекомендацiI, повиннiвиконативимоги до

зарil(ування на мiсця державного аборегiональногозамовленнядо 12:00 год
0б вересня ;

8) зарD(уванIIявступникiввiдбува€ться:
за державнимаборегiональнимзаN{овленням - не пiзпiше 12:00 год 08
вересня;
за коштифiзичнихабоюридичнихосiб - не пiзнiше 12:00 год 1б вересня
(додатковезарахування на вilrьнiмiсцявиключно за

коштифiзичнихабоюридичнихосiб - не пiзнiше З0 листопада);

9) переведення на вакантнiмiсця державного
аборегiон€tльногозапdовленняосiб, якiзарахованi на навчання за

коштифiзичнихабоюридичнихосiб на основiповноiЪагальноi (профiльноi)

середньоiосвiти проводиться не пiзнiше 2б вересня.

.Щодатковийнабiр:
1) прийом заяв та документiв _ з 01 вересня до 18.00 20 вересня;

2) рейтинговий список - до22 вересня;

4) виконапнявступникамивимогдо зарахуванЕя,

якiотрим€rлирекомендацii, за коштифiзичних та юридичнихосiб - до 18.00

24 вересня;
5) зарахування- не пiзнiше 12.00 2б вересня.

з. ДлЯ всryпникiВ на ocнoBi повноi загальноi (профiльноi) середньоi

освiти за iншими (kpiM денноi та дуальноi) формами здобуття освiти строки

прийому заяв та дочrментiв, конкурсног0 вiдбору та зарахування на навчання за

рахунок коштiв фiзичних таlабо юридичних осiб визначаються Правилами
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ПРИЙОМУ, при цьоIчry приЙом док},IчIентiв почина€ться не ранiше 13 липня,
ТРивалiсть кожноТ cecii прийому документiв становить не бiльше 30 днiв,
Зарахування проводиться не пiзнiше нiж через 15 днiв пiсля завершення
ЧеРЮвоi сесiI приЙому зztяв та документiв, протяюм яких проводиться
конкурсний вiдбiр, uшIе не пiзнiше З0 листопада2022 року.

4. Для всryпникiв на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйною рiвня
квалiфiкованою робiтника та Bcix iнших катеюрiй всryпникiв строки прийому
з€lJ[в та докуtчлентiв, конкурсною вiдбору i зарахування на навчання
визначаються правилами прийому (при цьому зарахування на мiсця державног0
(регiональною) замовпення закiнчу€ться не пiзнiше 15 вересня, KpiM випадкiв,
визначених вqздшqддДY цихПравил прийому).

5. Прийом зzulв та документiв, конкурсний вiдбiр i зарасування на
навчання органiзованих груп вступникiв (KpiM вступникiв на ocHoBi базовоi
заг€Lпьноi середньоi освiти) може бути дозволено MiHicTepcTBoM освiти i науки
Украiни упродовж року за зверненням Спiльним представницьким органом
сторони роботодавцiв на нацiональному piBHi, обласних (галузевих) органiзацiй
роботодавцiв за рахунок коштiв юридичних осiб (роботодавцiв), але не пiзнiше
30 листопада.

YI. Порядок прийому заяв та документiв для участi у конкурсному
вiдборi на навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiтш

1. Всryпники на навчання для здобуття фаховоi передвищоi освiти на

ocHoBi базовоТ або повноi загалгtьноi (профiльноi) середньоi освiти подаютЬ

заяви:
тiльки в електроннiй формi (через електронний кабiнет), KpiM виЗнаЧениХ

у цьому пунrстi випадкiв;
тiльки у паперовiй формi:
за наявностi розбiжностей в даних вступника в СЩ,БО (прiзвище, iм'я, по

батьковi (за наявностi), дата народження, стать, цромадянство тощо) i у
вiдповiдному документi про ранiше здобуry ocBiTy та у сертифiкатi зовнiшнього

незаJIежною оцiнювання;

у разi подання iноземною документа про ocBiry;

у разi подання документа про повну заг€rльну середню ocBiry, виданою до

з€lпроваДження фотополiмерних технологiй ix виготовJIення;

у разi поданЕя документiв iноземцями та особами без громадянства;

у-разi подання зЕlяви пiсля завершення cTpokiB роботи електронних

кабiнетiв;

у разi неможливостi зарееструвати електронний кабiнет або подати з€lяву

" 
.п.йроннiй формi з iнших причин, rцо пiдтверджено довiдкою приймальноi

KoMicii закладу фаховоi передвищоi освiти.
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2. Iншi категорii вступникiв, KpiM
подають зЕljf,ви тiльки в паперовiй формi.

зазначених у пункгi 1 цьою роздiлу,

з. Заява в електроннiй формi подаеться вступником шляхом заповнення
електронноi форми в режимi онлайн та розгJIядаеться приймальною комiсiею
закладу освiти у порядку, визначеному законодавством.

КОМУНАJЬНИIZ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ, Я,,БОГОДУХIВ СЬ КЧЙ
МЕДI,IЧI]ИI7 ФАХоВIЙ коJIЕдж"хАркIв съкоi оБлАсноi вади створю€
кOн(.:уJrыl,ацlинии центр при приим€lльнlи KoМlcll для надання допомоги
ВСТУПНИКаМ пiд час подання з€uIв в електроннiЙ формi. Всryпники можуть

центр при приймальнiй KoМlcll

ЗВернУТися до консультацiйною центру з метою створенЕя елекгронною
кабiнеry внесення з€lяв в електроннiй формi.

4. Заяву в паперовiй формi вступник подае особисто до приймальноi
KoMiciI закJIаду освiти. Вiдомостi кожноi з€lяви в паперовоIчIу виглядi реестру€
Уповноважена особа приЙмальноi KoMicii в €lВБО в день приЙняття з€lяви.

5. У заявi вступники вказують конкурсну пропозицiю iз з€}значенням
спецiальностi (предметноi спецiальностi, спецiалiзацii, освiтньо-професiйноi
програми) та форми здобуття освiти.

Всryпники, мiсце проживання яких зареестровано (задекларовано) на
особливо небезпечнiй територii, зазначають це в заявi.

Пiд час подання заяв на ocHoBHi KoHKypcHi пропозицii вступники
обов'язково зазначають один з таких BapiaHTiB:

<Претендую на у{асть у KoнKypci на мiсця державною або регiональною
замовлення i на rIасть у KoнKypci на мiсця за кошти фiзичних таlабо юридичних
осiб у разi неотримання рекомендацii за цiею конкурсною пропозицiею за

фiзичних таlабо

кошти державною або регiональною бюджеry (за державним або регiонапьним
замовJIенням)>;

<<Претендую на f{acTb у KoнKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних
таlабо юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведеннrI в межаХ
всryпноi кампанiI на мiсця державною або регiональног0 замоВJIення).

Пiд час подання з€uIв на небюджетну конкурсну пропозицiю всryпНИКИ

претендують на )цасть в KoнKypci виключно за кошти фiзичних та юридичних
осiб, повiдомленi про неможливiсть переведення в межах всryпноI кампанiI на

мiсця державною або регiональною замовJIення,у заявах зЕLзначають:

<претендую на }часть у конщурсi виключно на мiсця за кошти фiзичних таlабо

юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведеннrI в межЕIх

вступноi кампанii на мiсця державною або регiональною замовJIення)).

Що з€Lяви вступник додае мотивацiйний лисъ який подасться в

електроНному виглядi (елекгронному виглядi або паперовiй формi для осiб, якi

подzlютъ з€rяву в паперовiй формi), додатки до мотивацiйною листа
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приймаються на визначенiй ПриймЕшьною комiсiею закJIаду освiти електроннiй
поштовiй скриньцi..

6. Пiд час подання з€lяви в паперовiй формi всryпник пред'являе особисто
оригiнали: 

-

документа (одною з документiв), що посвiдчуе особу, передбаченою Законом

Особи, яким виповнилося 14 poKiB пiсля 01 вересня2О21 ро*У, можуть вступати
за свiдоцтвом про народження за умови пред'явлення особисто доку]иента
(одною з документiв), що посвiдчуе особу передбаченою Законом Украiни "про
€диний державний демографiчний ре€стр та документи, що пiдтверджують
громадянство, посвiдчують особу чи iT спецiальниЙ стаryс" впродовж 90
КаЛеНДаРНИх днiв пiсля зарахування. В iншому випадку наказ про зарахування
скасову€ться в частинi, що стосуеться цiеi особи;

дочrмента (одною з документiв), що посвiдчуе особу, передбаченою
Законом УкраiЪи <Про Сдиний державний демографiчний реестр та докуIиенти,
щО пiДтверджують'громадянство, посвiдчують особу чи ii спецiа-пьний стаryс>
(свiдоцтва про народження дJIя осiб, яким виповнюеться |4
01 квiтня 2022 року);

вiйськово-облiковою документа (у вiйськовозобов'язаних
квиткiв або тимчасових посвiдчень, а у призовникiв - посвiдчень
до призовних дiльниць), *pi, випадкiв, передбачених законодавством;

документа державною зр€Lзка про ранiше здобутий освiтнiй (ocBiTHbo-
кваrriфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь фаховоi передвищоi, вищоТ освiти, на ocHoBi
яког0 здiйснюеться вступ, якщо iнформацiя про нього не зберiгаеться в Сдинiй
державнiй елекгроннiй базi з питань освiти;

Всryпники, якi проживають на тимчасово окупованiй територii УкраiЪи,
або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 2022 року, а також вступники, якi
прожив€lють на територii населених пунюiв на лiнii зiткнення та
адмiнiстративнiй межi, под€lють доIqrменти з урахуванням особливостей,
передбачених наказом N 271.

Якщо з об'ективних причин документ про здобутий освiтнiй (ocBiTнbo-

квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь фаховоi передвищоi, вищоi освiти вiдсутнiй,
може подаватиоь довiдка державною пiдприемства <Iнфоресурс) або виписка З

Реестру документiв про ocBiry еШБО про йою здобуття, у тому числi без

подання додатка документа про здобутий освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний)
piBeHb, сryпiнь фаховоi передвищоi, вищоi освiти.

7. До заяви, поданоi в паперовiй формi, вступник дода€:
копiю документа (одною з документiв), що посвiдчуе особу,

передбаченою Законом УкраiЪи <Про единий державний демографiчниЙ рееСТР
та дочдdенти, що пiдтверлжують громадянство, посвiдчують особу чи it
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спецi€rльний стаryс>>;

копiю вiйськово-облiковою документа (у
вiйськових квиткiв або тимчасових посвiдчень, а упро приписку до призовних дiльниць), KpiM
законодавством;

копiю доч/мента державною зр€вка про ранiше здобутий освiтнiй
(освiтньо-квагliфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь фжовоi передвищоi, вищоi освiти,
на ocнoBi якою здiйснюеться вступ, якщо iнформацiя про ньою не зберiгаеться

единiй державнiйнlи лсржавнlи електроннlи о€в1 з питань освlти;
шiсть кольорових фотокарток розмiром З х 4 см.

електроннiй базi освiти;

ЗаКЛаДи освiти у своiх Правилах прийому встановJIюють перелiк
документiв (у тому числi додаткових), необхiдних для вступу, якщо це
ВИКJIИКаНО ОСОбливостями всryпу на певну спецiальнiсть чи конкурсну
пропозицiю.

Всryпники, якi проходять творчi конкурси, iндивiдуальнi ycHi спiвбесiди
Допуск€lються до yracTi в них за наявностi оригiналу документц що посвiдчуе
особу (свiдоцтва про народження для осiб, яким виповню€ться 14 poKiB пiсля 0l
сiчня2022 року), та екзаменацiйною листка з фотокарткою.

Iншi копii документiв под€lються вступником, якщо це викликано
особливими уI![овами вступу на вiдповiднi KoHKypcHi пропозицiТ, установлrенi
законодавством, у строки, визначенi для прийому документiв.

8. Копii дочrментiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних
умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фiзичних або юридичних
осiб на ocHoBi базовоi середньоi освiти, на переведення на BaKaHTHi мiсця
державною або регiональною замовлення, вступник подае особисто одночасно
з виконанЕям вимог для зара>(ування на мiсця за кошти фiзичних або
юридичних осiб, але не пiзнiше нiж 25вересня.

Копii документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних

умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фiзичних або юридичних
осiб на ocHoBi повноI загальноi (профiльноI) середньоТ освiти, на переведення

на BaKaHTHi мiсця державною або регiональною замовлення, вступник подае

особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на мiсця за кошТи

фiзичних або юридичних осiб, €Lпе не пiзнiше нiж 25 жовтня.
Не поданi своечасно до(ументи, що засвiдчують пiдстави для оТриМаННЯ

спецiальних умов на переведення на BakaHTHi мiсця державною або

регiональною замовлення, унеможливJIюють ix реалiзацiю.
9. Yci копii документiв засвiдчуються за оригiншlами приЙмалЬноЮ

(вiдбiрковою) комiсiею закладу освiти, до якою вони под€lються. Копiт

документ8, Що посвiдчуе особу, вiйськового квитка (посвiдчення про приписку)
не пiдлягають засвiдченню. Копii документiв без пред'явлення оригiналiв не

приймаються.
10. Прийм€tльна комiсiя здiйснюе перевiрlсу пiдстав спецiальних yNroB для
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осiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичrrих або юридичних осiб, на
ПеРеВеДеННЯ На BaKaHTHi мiсця державною або регiональною замовпення.

11. ПРиймальна комiсiя розгJIядае заJIви та документи всryпникiв i
приЙмае рiшення про допуск до y^racTi в конкурсному вiдборi для всryпу на
НаВЧаННЯ ДО ЗаклаДУ освiти протягом трьох робочих днiв з дати реестрацii заяви
В е!РБО, €ШIе не пiзнiше наступною дня пiсля завершення прийому докуI\dентiв.
Оприлюднення поточних рейтинювих спиокiв вступникiв здiйснюсться на
вебсаЙтi (вебсторiнцi) закладу освiти на пiдставi даних, внесених до СШБО.

12. ФаКт ознайомлення вступника з Правилами прийому, н€uIвною
лiцензiею i сертифiкатом про акредитацiю вiдповiдноi освiтньо-професiйноi
програми (спецiальностi) фiксуються в зilявi всryпника i пiдтвердж}тоться його
особистим (квалiфiкованим електронним) пiдписом пiд час подання з€lяви.

l3. Паперова заява, зареестрована в СШБО, може бути скасована
Закладом освiти на пiдставi рiшення приймальноi KoMicii до дати закiнчення
приЙому докуIvIентiв на навчання для пzlперових з€uIв та не пiзнiш як за день до
дати закiнчення подання електронних з€uIв за умови допущення технiчноТ
помилки пiд час внесенЕя вiдповiдних даних ло е.ЩЕБО, що пiдтверджуеться
актом про доttущену технiчну помилку, сформованим в е!РБО. Скасована
заява вважаеться неподаною, а фаrсr такою подання анулюеться в еЛFБО.

14. Всryпник мае право до дати закiнчення подання електронних з€tяв

скасувати у власному електронноNry кабiнетi подану ним ранiше з€uIву,

зареестровану та дошущену до конкурсу у закJIадах освiти.

15. Пiд час прийняття на навчання осiб, якi подають документ про
здобутий за кордоном сryпiнь (piBeHb) освiти (далi -.Щокучrент), обов'язковою €

процедура визнання i встановJIення еквiвалентностi ,,Щокумента, що
здiйснюеться вiдповiдно до нак€ву MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 05

травня 2015 рокУ ло 504 <</{еякt питання визнання в yкpalнl lноземних

докуIчIентiв про ocBiry>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкРаiни 27
YKpaiHi ilнl lноземнихтравня 2015 року J\b 504 <.Щеякi

травня 2015 року за Ns 6|4127059.

1б. Пiд час прийняття на навчання осiб, якi подають ДокуI\dент про вицry

ДуховЕУ ocBiry, виданий закJIадом вищоТ духовноi освiти до 01 вересня

2018 Року, обов'язковим е подання свiдоцтва про державне визнання дочrмента
про вищУ Духовну ocBiry або рiшення вченоi ради закладу вищоi освiти, до
структуРи якого входить закJIад освiти, який здiйснюе пiдютовку за ocBiTHbo-

професiйним ступенем фаховою молодшого бакалавра, щодо визнання

з€вначених документiв вiдповiдно до Порядку державною визнання документlв
про виЩУ духовну ocBiry, HayKoBi сryпенi та вченi звання, виданих закJIадами

вищоТ духовноi освiти, з€UтвердЖеногО постаноВою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд 19 .Ьрrr"" 2015 рокУ Ns 652,або рiшенНя вченоi ради з€жладу вищоi освiти,

до струкТури якоЮ входить закJIад освiти, якийздiйснюе пiдготовку за ocBiTHbo-
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професiйним ступенем фаховою молодuIого бакалавра щодо визнання
вlдповlдною документа про вищу духовну ocBiry.

YII. Конкурсний вiдбiр, його органiзацiя та проведення

1. КОНКУРСний вiдбiр на навчання для здобуття фаховоi передвищоТ
освiтиза кошти державною або мiсцевою бюджеry здiйснюсться за
результатами вступних випробувань :

на основiбазовоiсередньоiосвiти для вступу на державного
(регiона_гlьного) замовлення у

на
за
на

формiтворчихконкурсiвабоiндивiдуальноiусноiспi вбесiди ;

основiбазовоiсередньоiЬсвiти для вступу
коштифiзичнихабоюридиtIнихосiб
основiрозглядумотивацiЙнихлистiваботворчихконкурсiв (у передбаченихцим
Порядком випадкас);
на ocнoBi повноi (профiльноi) загальноi середньоi освiти для вступу на мiсця
державного (регiонапьного) заI\dовлення - у формi творчих KoHKypciB або
iндивiдуальноi усноi спiвбесiди; на ocHoBi повноТ (профiльноi) загальноТ

середньоi освiти дJIя вступу на мiсця за кошти фiзичних або юридичних осiб -

на ocнoBi розгляду мотивацiйних листiв або творчих KoHKypciB (у передбачених

цим Порядком випадках);

на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвrrя квалliфiкованого робiтника для
вступу на мiсця державного (регiонального) замовпення - у формi
iндивiдуальноi усноТ спiвбесiди; на ocHoBi освiтньо-квапiфiкацiйного рiвня
квапiфiкованого робiтника для встугry на мiсця за кошти фiзичних або

юридичних осiб - на ocнoBi розгляду мотивацiйних листiв;";
в iнших випадк€lх - вiдповiдно до Правил прийому.

2. Конкурсний вiдбiр на навчання дJIя здобуття фаховоi передвищоi
освiтиза коштифiзичних або юридичних осiбздiйснюеться за результатами
розгJIяду мотивацiйних листiв.

3. Конкурсний вiдбiр проводиться на ocHoBi конкурсною бала (розглядУ

мотивацiйних листiв), який розраховуеться вiдповiдно до цих Правил та

Порядrqу прийому.

4.Мяконкурсною вiдбору осiб, якi на ooHoBi базовоi загальноi середньоI

освiти вступ€lють на навчання для здобуття фаховоi передвищоi освiти,

зараховуються результатиiндивiдуальноТ усноi спiвбесiди,розгJIяду

мотивацiйною листа у встановленихцими Правилами випадках.

5. ,,Щля конкурсною вiдбору осiб, якi на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного

рiвня квалiфiко"*- робiтника вступЕlють на навчання для здобуття фаховоi

мiсця

мiсця
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передвищоi освiти, зараховуються результати iндивiдуа-lrьноi усноi спiвбесiди,
РОЗШЯДУ МОТивацiЙною листа у встановJIених цими Правилами випадках.

6. Конкурсний бал (КБ) обчислю€ться:

1) ДЛя вступу на ocHoBi базовоТ або повноi загальноi (профiльноi)
середньоi освiти на мiсця державною (регiональною) замовJIення:

КБ: УС,
Де УС - оцiнка iндивiдуальноi усноi спiвбесiди, яка може вкJIючати до

ДеСЯТИ ДОДаТКОВих бапiв за успiшне закiнчення пiдготовчих KypciB закJIаду
освiти дJIя вступу до ньою.

Щля осiб, зареестрованих у сел€lх, якi здобули у piK вступу базову та повну
СеРеДНю ocBiry у закладах освiти, що зн€lходяться на териюрii сiл, конlryрсний
бал множиться на сiльський коефiцiснт (СК). СК дорiвнюе 1,05.
Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку докуIчIентiв, що пiдтверджують
зареестроване (задеклароване) мiсце проживання особи, на вiдповiднiсть
вимогам законодавства, в тому числi Порядку створення, ведення та
адмiнiстрування peccTpiB територiальних громад, затвердженою постановою
Кабiнеry Мiнiстрiв'УкраiЪи вiд 07 лютого 2022 року N 265, з€Iтверджуе ix cBoiM

рiшенням i вносить iнформацiю до еШБО. У разi поданIuI вступником з€tяви в
електроннiй формi приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку вiдповiдноi
iнформацii на пiдставi йою сканованоi копii (фотокопii).

Замiсть проходження iндивiдуальноi усноi спiвбесiди вступник може
подати результ€Iти зовнiшньою незалежного оцiнювання (2019-2021 poKiB у
будь-яких комбiнацiях) або нацiон€tльною мультипредметноготеста. У такому

разi конкурсний бал всryпника визнача€ться як середнiй бал з двох предметiв
зовнiшнього незалежною оцiнювання (yKpaiHcbKoi мови
лiтераryри/украiнськоi мови, предмету на вибiр вступника) з пiдвищенням на25
вiдсоткiв, €шIе не вище 200 балiв, або середнiй бал ycix предметiв нацiона_гlьною
мультипредметноютеста без використання ваIOвих коефiцiентiв з пiдвищенням
на25 вiдсоткiв, апе не вище 200 балiв.

Особам, якi е членами збiрних команд УкраiЪи та брали учасТЬ У
мiжнародних олiмпiадах (вiдповiдно до наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки

УкраiЪи), Олiмпiйських, Параолiмпiйських i,Щефлiмпiйських iграх (за поданням

MiHicTepcTBa молодi та спорry Украiни), зараховуеться оцiнка 200 балiв.

2) для вступу на ocнoBi освiтньо-квалiфiкацiйною рiвня квалiфiкованого

робiтника на мiсця державною (регiональною) замовлення:
КБ: УС,
де УС : оцiнка iндивiдуальноi усноi спiвбесiди.
7. В iнших випадках кончlрсний бал розраховуеться вiдповiдно до Правил

прийому.
8. Закл4д освiти у Правила:< прийому самостiйно визначае мiнiмальне

з якими вступникзначення кiлькостi балiв з вступних випробувань,

допускаеться до ylacTi у конкурсному вiдборi.
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9. Програми iндивiдуальних усних спiвбесiд затверджують голови
приймальних комiсiй закладiв освiти не пiзнiше нiж 31 травня вiдповiдною
року всryпноi кампанii.

Iндивiдуальнi ycHi спiвбесiди для вступникiв на ocHoBi повноI загальноТ
освiти проводяться за програмами зовнiшньою(профiльноi) середньо1

нез€Lпежною оцiнювання на ocнoBi повноi загальноi середньоi освiти.
Програми iндивiду€Lпьних усних спiвбесiд обов'язково оприлюднюються

на вебсайтах (вебсторiнках) закладiв освiти. У програмах мають мiститися
критерii оцiнювання пiдютовленостi всryпникiв.

Форму проведення iндивiдуальних усних спiвбесiд та творчих KoHKypciB
заклад обирае самостiйно з урахуванням необхiдностi cTBopeHHrI безпечних i
нешкiдливих умов та дотриманням медико-санiтарних вимоп

Вимоги до мотивацiйних листiв затверджуються юловами приймальних
комiсiй та оприлюднюються на вебсайтi (вебсторiнцi) закладiв освiти не пiзнiше
l червня.

Заклад освiти проводить перевiрщу мотивацiйних листiв на оригiна_гlьнiсть
тексту та забезпечуе можливiсть доступу до результатiв такоi перевiрки

уповноваженому з питань запобiгання та виявJIення корупцii (далi

уповноважений)
10. MiHiMaJIbHe значення кiлькостi балiв, з якими вступник допуска€ться

ЗАКJIАДУ ОХОРОНИ
коJIЕдж"

хАРКIВСъКОi ОБJIАСНОi гаДа становить:
сертифiката з yKpaiHcbKoi мови (украiЪськоi мови i лiтератури) - 100

балiв, бiологii або математики, або icTopii Украiни - 100 бшriв;

результатiв iндивiдуальноi усноi спiвбесiди на ocHoBi повноi загаЛЬНОi

середньоТ освiти (бiологiя, украiЪська мова та лiтераryра) __ 100 балiв;

результатiв iндивiдуапьноI ycHoi спiвбесiди на ocHoBi базовоi загальноi

середньоi освiти (бiологiя та украiнська мова) -- 100 балiв;

результатiВ нацiонаЛьноЮ мультипРедметноГотеста (середнiй бап ycix

предметiв) - 100 ба_гliв.

до 1пrастi у KoHKypci для вступу до КОМУНДЛЪНОГО ЗДКJIДД
здоров,я "вбiодухIвськшl I\4Ед4щfl4;1 ФАховIдZ

випробуваннях та у конкурсному вiдборi не допуск€lються.

перескладаннrI вступних випробувань не допускаеться.

12. дпеляцii на результати вступних випробувань, проведених закладом

освiти, розгJIяда€ апеляцiйна комiсiя цьою закладу освiти, склад та порядок

роботи якоi затверджуються нак€вом закладу освiти, з урахуванням
2о

рiшенням11. особи, якi без поважних причин (визнаних такими за рlшенням
приймальноi koMicii) не з'явилися на всryпнi випробуванЕя у визначений

розкладом час, особи, знання яких було оцiнено балами нижче встановIIеног0

ТТпяпт,тпятrлtТ ппийотчпl мiнiмалЬноЮ значення, а також особи, якi забралиПравилами прииому мiнiмальною значення, а також особи,

пiсля дати закiнчення прийому документiв, до r{астi в насryпнихдокументи
вступних



необхiдностi залуrення до ii дiяльностi представникiв громадськостi, органiв
студентського с амоврядування, зовн iшнiх експертi в.

13. Вiдомоотi щодо результатiв вступних
конкурсних пок€вникiв вносяться до еДЕБО.

випробувань та iнших

14. РiшенняМ приймальноi KoMicii результатИ iндивiдуальноi усноТ
спiвбесiДи щодО вступУ на певнУ конкурсну пропозицiю можуть dyr" зарЙванi
за заявою вступника для yracTi в конкурсному вiдборi на iншу конкурсну
пропозицiю в цьому закладi освiти.

vпI. Спецiальнi умови участi в копкурсному вiдборi для здобуття ocBiTHbo-
професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра

1. Спецiальними умовами на здобуття фаховоi передвищоi освiти за
кошти державною або мiсцевою бюджету (за державним або регiонЕulьним
замовленням) е:

зарахування за результатами позитивноi оцiнки iндивiдуальнот усноi
СПiВбеСiДИ або творчою конкурсу на мiсця державною або регiонального
замовлення;

ПеРеВеДеННя на BaKaHTHi мiсця державного або регiональною замовлення
ОСiб У ПОряДку, передбаченому цим Порядком, якщо вони зарахованi на
навчання за iншими джерелами фiнансування на основну конкурсну
пропозицiю.

2. Проходять всryпнi випробування у формi iндивiдуа_ltьноi усноi
спiвбесiди або творчою конщурсу та в разi отримання позитивноi оцiнки
рекомендуються до зарсu(ування на навчання за коIпти державною або
мiсцевою бюджеry (за державним або регiональним замовленням) (KpiM
випадку, якщо в заявi зазначено: <Претендую на )пrасть у KoнKypci виключно на
мiсця за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб, повiдомлений про
неможливiсть переведення в межах всryпноi кампанii на мiсця державною або

регiональною замовJIеннп) :

особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пунктiв 10-14 cTaTTi 7
Закону УкраiЪи кПро стаryс BeTepaHiB вiйни, гарантiI ix соцiальною захисту>;

особи, яким Законом Украiни пПро статус i соцiальний захист громадян,
якi постражд€lли внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> надане право на
прийом без екзаменiв до державних закладiв вищоТ освiти за результатами
спiвбесiди;

особи з iнвалiднiстю, якi неспроможнi вiдвiдувати заклад освiти (за

рекомендацiею органiв охорони здоров'я та соцiальною захисту населення);
особи, визнанi постраждаJIими учасниками РеволюцiТ Гiдностi,

учасниками бойових дiй вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB
вiйни, гарантii ix соцiальною захисту>, у тому числi Ti з них, якi проходять
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ВiЙСЬКОвУ слУлсбу (KpiM вiйськовослужбовцiв cTpoKoBoi служби) в порядку,
визначеНому вiдПовiднимИ положенЕями прО проходження вiйськовоi служби
|ромадянами УкраiЪи;

ДiТИ-СИРОти, дiти, позбавпенi батькiвською пiклування, особи з ik числа;
ОСОбИ, мiсцем проживання яких е тимчасово окупована територiя,

ТеРиторiя населених пунктiв на лiнiТ зiткнення та адмiнiстративноi межi(якi не
ЗаРеесТрованi як внутрiшньо перемiщенi особи) або переселилися з неi пiсля 0l
сiчня 2022 роцу.

особи, мiсце проживання яких зареестровано (задекларовано) на особливо
небезпечнiй територii;

дiти загиблих (померлих) осiб, визначених у частинi першiй cTaTTi 101
Закону Украiни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiальног0 захисту",
особи з ix числа;

особи, один з батькiв яких загинув або помер внаслiдок поранень,
калiцтва, конryзii чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час ylacTi у
Революцii Гiдностi;

особи, один з батькiв яких був 1"rасником бойових дiй на територiТ iнших
держав, якi загинули (пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення,
конryзii чи калiцтва, одержаних пiд час во€нних дiй та конфлiюiв на територii
iнших держав, а також внаслiдок захворювання, пов'язаною з перебуванням на
територiТ iнших держав пiд час цих дiй та конфлiктiв;

особи. у яких один з батькiв (усиновгrювачiв) був вiйськовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою особою пiд час виконання
ним обов'язкiв вiйськовоi служби;

особи, у яких один iз батькiв (усинов.llювачiв) бу" полiцейським, який
загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою особою пiд час виконання ним
службових обов'язкiв, протяюм трьох poKiB пiсля здобуття вiдповiдноi загальноi
середньоТ освiти;

особи з iнвалiднiстю I, II груп та дiти з iнвалiднiстю BiKoM до 18 poKiB,

яким не протипоказане навчання за обраною спецiальнiстю;
особи з iнвалiднiстю з числа 1..rасникiв лiквiдацiТ наслiдкiв aBapii На

Чорнобильськiй дЕс та потерпiлих вiд Чорнобильськоi катастрофи, щодо яких
встановлено причинний зв'язок iнвалiдностi з Чорнобильською катастрофоrо,

xBopi внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи на променеву хворобу, - категорiя 1

та особи, якi постiйно проживаJтиу зонi безумовного (обов'язковою) вiдселення

з моменту aBapii до прийняття постанови про вiдселення, (катеюрiя 2),

дiти о.iб, визнаних постраждаJIими учасниками РеволюцiI Гiдностi,

учасниками бойових дiй, особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до

ЗаконУ УкраiЪИ пПрО статуС BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ix соцiальною захисту);

шахтарi, якi мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж три роки, а також

протяюМ трьох poKiB пiсля здобуття загzшьноТ середньоТ освiти особи, батьки

яких с шахтарями та мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж 15 poKiB або

якi загинули внаслiдок нещасною випадку на виробництвi чи ст€LlIи особами з
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iнвалiднiотю I або II групи;
iноземцi та закордоннi украiнцi у межах квоти для iноземцiв.
Iнформацiя щодо осiб, якi мають права на спецiальнi р[ови yracTi у

конкурсному вiдборi пiд час вступу, вноситься до СДЕБО (iз доданням
сканованих копiй документiв, що пiдтверджують цi права).

3. Якщо кiлькiсть всryпникiв, яких рекомендовано до зарахування
вiдповiдно до пунIсtу друюго цього роздiлу та якi пiдтверджують навчання,
перевищуе тридцять вiдсоткiв наданою заг€Lпьною обсяry бюджетних мiсць за
певною спецiальнiстю (спецiалiзацiею), то заклад освiти може звернутись до
вiдповiдною державною (регiональною) замовника щодо збiльшення
заг€Lпьною обсяry бюджетних мiсць на обсяг цьою перевищення в межах
лiцензованою обсяry вiдповiдноi сгrецiальностi.

4. Можуть бути переведенi на BaKaHTHi мiсця державною або

регiональною замовлення в порядку TaKi катеюрii осiб, зарахованi на навчання
за iншими джерелами фiнансування на основну конкурсну пропозицiю, якщо
вони здобули позитивну оцiнку на iндивiдуальнiй уснiй спiвбесiдi або творчому
KoHKypci у встановленi Правилами прийому строки:

вступники на ocHoBi базовоi середньоТ освiти, якi подали документи, що
пiдтверджують спецiальнi умови здобуття фаховоi передвищоТ освiти за кошти
державною або мiсцевою бюджеry, передбаченi пунктом другим цьою роздirry,
пiсля завершення прийому документiв, але не пiзнiше 30 вересня;

вступники на ocHoBi повноi загальноТ (профiльноi) середньоТ освiти, якi
подали доцд,Iенти, що пiдтверджують спецiальнi умови здобуття фаховоi
передвищоi освiти за кошти державного або мiсцевого бюджеry, передбаченi
пунктом другим цьою роздiлу, пiсля завершення прийому документiв, €Lпе не

пiзнiше 31 жовтня;
особи, якi е внутрiшньо перемiщеними особами вiдповiдно До ЗаКОНУ

УкраiЪи uПро забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб>;

дiти з багатодiтних сiмей (п'ять i бiльше дiтей).

Ix. Рейтинговi сппски всryпникiв та рекомендацii до зарахryвання

1. Рейтинювий список всryпникiв формуеться за катеюрiями в такiй

послiдовностi:
вступники, якi м€lють право на зарахування за результатами позитивнот

оцiнки iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди або творчою конкурсу на мiсця

державною або регiональною замовлення;
вступники, якi мають право на зарахування на загzшIьних )rмовах.

2. Список вступникiв, якi мають право на зарахування, впорядкову€ться в

межах кожноi зазначеноТ в пункгi першомУ цьоIю роздiлу категорii:

за конкурсним балом вiд бiльшоIю до меншою;
,u *о"фрсним баlом вiд бiльшою до меншого в разi конкурсною вiдбору за
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результатами всryпних випробувань;

результатами розгJIяду мотивацiйних листiв в iнших випадк€lх.
При проведеннi конкурсною вiдбору на мiсця за кошти фiзичних та
ЮРИДИЧНИХ ОСiб тiльки за результатами розгляду мотивацiйних листiв,
ПОбУДОва реЙтинювого списку за результатами оцiнювання мотивацiйних
ЛИСТiв ЗДiЙснюсться лише у випадку, коли кiпькiсть вступникiв перевищуе
КiлЬКiсть мiсць лiцензованою обсяry видiленою для вiдповiдноi катеюрii
ВСryПНИКiв У поточному роцi. У випадку коли кiлькiсть всryпникiв не
ПеРеВищУс кiлькiсть видiлених мiсць лiцензовано обсяry рейтинювий
список формуеться в алфавiтному порядку.

3. У рейтинювому списку вступникiв зазначаються:
прiзвище, iм'я, по батьковi (за HzuIBHocTi) вступника;
конкурсний бал вступника (KpiM зар€жованих за спiвбесiдою);
ознака пiдстав дJIя зарахування за результатамипозитивноi оцiнки

iндивiдуальноi уоноi спiвбесiди або творчою конкурсу на мiсця державною або
регiональною замовJIення ;

освiтньо-професiйний сryпiнь,
пропозицiТ, форма здобуття освiти;

спецiальнiсть, назва конкурсноi

Прiзвища вступникiв, мiсцем проживання яких е тимчасово окупована
територiя, територiя населених пункгiв на лiнii зiткнення, адмiнiстративноi
межi, особливо небезпечна територiя (якi не заресстрованi як внутрiшньо
перемiщенi особи) або переселилися з Hei пiсля 01 сiчня 2022 року, пiдлягають
шифруванню у Bcix iнформацiйних системах.

4. Рейтинювi списки формуються прийма-пьною комiсiею з е.Щ,БО та
оприлюднюються у повному обсязi на офiцiйному вебсайтiзакJIаду освiти.

5. Списки всryпникiв, рекомендованих до зарахування за кошти

державною або регiональною бюджеry (за державним або регiональниМ
замовленням) за кожною конкурсною пропозицiею, формуються приймальною
комiсiеЮ за даниМи СlРБО та затверджуються рiшенням приймальноi KoMicii,

оприлюднюються шляхом розмiщення на iнформацiйних стендах прийма_гrьноТ

*ойi.ii та вебсайтi закладу освiти вiдповiдно до cTpoKiB, визначених у роздiлi
VI цихПравил прийому.

У списку вступникiв, рекомендованих до зарахування, зЕвначаються так1

caMi данi, Що i в рейтинговому списку вступникiв вiдповiдно до пункry 3 цього

роздiлу.

6. Списки рекомендованих до зарil(ування оновпюються пiсля

виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчанЕя з

урахуванням ix черювостi в рейтинювому списку всryпникiв.

7. Офiцiйним повiдомленням про надання рекомендацiй до зарa)(ування

вважасться оприлюднення вiдгlовiдного рiшення на стендах приймальноi

TaKi
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комlсlrзакладу о свlти.
рiшення приймальноi koMicii про рекомендування до зар;рqування

розмiщуеться на вебсайтi закладУ освiти, а також вiдображаеться у кабiнетi
вступника в е,.ЩРБО (за наявностi).

рекомендованим до зарацування всryпникам надсилаються повiдомлення
засобами електронною та мобiльною зв'язку вiдповiдно до Правил прийому.

Х. Реалiзацiя права вступникiв на обранпя мiсця навчання

1. Особи, якi подали з€uIви в паперовiй або в електроннiй формi та беруть
У{аСТЬ У коНкурсному вiдборi на мiсця державною та регiональною
ЗаМоВJIення, пiсля прийняття приймальною комiсiею рiшення про
рекоМендування до зарахування вiдповiдно до строку, визначеного в роздiлi
V цих Правил, зобов'язанi виконати вимоги для зарахування на мiсця
Державною та регiональною замовJIення: подати особисто дочrменти,
передбаченi цими Правилами прийому, до приймальноi (вiдбiрковоТ) KoMiciT
комунАjьного зАкJIАду охорони здоров,я "БогодухIвськшz
Iчшл4щildu ФАховIй колЕдж" xAPKIBCbKoi оБлАсноТ гада .

Пiдставою для зарахування особи на навчання е виконання вимог Правил
прийому на навчання для здобуття фаховоi передвищоi освiти, правил прийому
та укладення доювору про надання ocBiTHix послуг мiж закJIадом освiти та
вступником (за }п{астю батькiв або законних представникiв - для неповнолiтнiх
вступникiв), в якому можуть бути деталiзованi права та обов'язки cTopiH.

2. Подання оригiнапiв необхiдних документiв для зарахування на мiсця
державною та регiональною замовлення може здiйснюватися, KpiM особистого
подання, шляхом:

надсилання ix засобами поштовою зв'язку з обов'язковим описом
вкладень на адресу Приймальноi KoMicii закJIаду, з€вначену в PeecTpi суб'еюiв
ocBiTHboT дiяльностi еrЩБО в термiни, визначенi в роздiлi V цих Правил
прийому або вiдповiдно до ньою. Дrгl, подання документiв визначають за

вiдтиском штемпеля вiдправлення на поштовому KoHBepTi;

надсилання ix сканованих копiй, з накJIаданням на вiдповiДнi файЛИ
квалiфiкованою електронного пiдпису вступника, через електронний кабiнет

вступника.
.щоговiр про навчання (незалежно вiд джерел фiнансування) мiж закладом

освiти та вступником (за ylacTi батькiв або законних представникiв - для
неповнолiтнiх вступникiв) е пiдставою для видання наказу про зарa>(ування.

якщо вступник здiйснив виконання вимог до зарilryвання без особистою
подання документiв, то нак€в про зарахування може бути виданий без

укладання доювору. Якщо доювiр про навчання не буде укJIадено впродовж
в
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частинi зарахування такоi особи.
Особи, мiсце проживання яких зареестроване (задеклароване) на

тимчасово окупованiй територii УкраiЪи або на особливо небезпечнiй територiТ
та зн€}ходяться на тимчасово окупованiй територiТ, особливо небезпечнiй
територii, або примусово перемiщенi (депортованi) на тимчасово окуповану
територiю, територiю Росiйськоi Федерацii або Республiки Бiлорусь мають
укласти доювiр про навчання впродовж трьох мiсяцiв пiсля початку навчання. В
iншому випадку наказ про зарацування скасовуеться в частинi зарахування такоi
особи.

Особи, якi подали заяви в електроннiй формi без накладання
пiдписати BjIacHy

З. У разi зарахування на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб
додатково укладаеться доювiр (контракг) мiж закладом освiти та фiзичною або
юридичною особою, яка замовJIяе платну освiтню послуry для себе або для
iншоТ особи, бер1^lи на себе фiнансовi зобов'язання щодо ii'оплати.

4. Особи, якi були рекомендованi до зарахування на мiсця державного або

регiональною замовлення за певною конкурсною пропозицiею i не виконzlltи
вимог до зарахування у строки, визначенi в роздiлi V цихПравил прийому,
втрачають право в поточному роцi на зарахування на навчання за державним
або регiон€ulьним зull\dовленЕям за цiею конкурсною пропозицiею, KpiM випадкiв,
визначених у роздiлi ХШ цихПравил прийому.

Особи, якi отрим€Lпи рекомендацiю до зарахування на мiсця державног0
або регiоншIьною замовJIення i в ycTaHoBJIeHi строки, визначенi у роздiлi VI цих
Правил прийому або вiдповiдно до ньою, викон€Lпи вимоги для зарахування на

бюджетнi мiсця, пiдлягають зарахуванню.

5. Порядок реалiзацiI права вступникiв на обрання мiсця наВчаННЯ За

кошти фiзичних, юридичних осiб визначаеться Правилами прийому.

1. ПриймшIьна комiсiя анулюе ранiше надан1 рекомендац11 вступникам, як1

не викон€Lпи вимог для зарахування
передбачених у роздiлi Х цих Правил
наступним за рейтинговим списком.

2. Всryпники, рекомендованi на навчання за кошти фiзичних та/або

юридичних осiб, зобЬв'язанi виконати вимоги для зарilryвання вiдповiдно до

роздiлу Х цих Правил.

,Щоювiр (контракт)

фiзичною (юридичною)

на
i

мiсця державною замов}Iення,
надае рекомендацiI вступник€лI\d,

про надання ocBiTHix послуг
особою, у разi зарахування

мiж закладом освiти та
на навчання за кошти
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фiзичних або юридичних осiб, укладаеться пiсля видання нак€ву про
зарахування. Якщо доювiр не буде укладено впродовж десяти к€rпендарних днiв
з дати видання нак€ву про зар€жування, наказ про зарахування цiеi особи
скасову€ться.

якщо вступник здiйснив виконання вимог до зарахування без особистою
подання докlлrlентiв, то наказ про зарахування може бути виданий без
укладання доювору, €Lле якщо доювiр не бУд. укладено впродовж десяти
к€Lпендарних днiв пiсля початку навчання, то цей наказ скасовуеться в частинi
зарахування такоI особи.

ОПЛаТа наВчання здiйснюеться згiдно з доювором, укJIаденим сторонами.

З. Порядок кориryваннrI списIry рекомендованих до зарахування на мiсця
За КОшти фiзичних або юридичних осiб визначаеться Правилами прийому.

4. У разi одночасною навчання за кiлькома спецiальностями (напрямами
пiдютовки, спецiалiзацiями, освiтнiми, освiтньо-професiйними програмами) та
формами здобуття освiти оригiнали документiв зберiгаються у
КОМУНАJЪНОМУ ЗАКJIАДI ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я "БОГОДУХIВСЬКШZ
N4Емщflilа ФАховIд? коJIЕдд" XAPKIBCЬKOI оБлАсноi рАдI за
мiсцем навчання за державним замовленнямабо регiональним замовJIенням
протяюм усьою строку навчання.

У разi одночасною навчання за кiлькома спецiальностями (напрямами
пiдготовки, спецiшliзацiями, освiтнiми, освiтньо-професiйними програмами) та

формами здобуття освiти за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб оригiнали
вищезазначених документiв зберiгаються в одному iз закладiв освiти на вибiр
студента протяюм усьою строку навчання. Довiдка про зберiгання оригiналiв
документiв видаеться на вимоry студента закладом освiти, у якому вони
зберiгаються.

ХII. Переведення на BaKaHTHi мiсця державного замовJIення осiб, якi
зарахованi на навчання за кошти фiзичних, юридичнпх осiб

1. Заклад освiти самостiйно надае рекомендацii всryпникам В МеЖаХ

форми здобуття освiти та мiсць (KpiM небюджетних конкурсних ПрОПОЗИЦiЙ), На

якi бупи наданi рекомендацii до зарахування до цьою закладу освiти за

вiдповiдНою спеЦiальнiстЮ, в порЯдку, визНаченомУ пунктами б-7 роздiлу IX
цихПравил прийому, та анулюе ix в порядкt, визначеному пунктом 2 роздiлу XI
цих Правил прийому.

2. Переведення на BaKaHTHi мiсця державною (регiональною) замовJIення

осiб, якi зарахованi на навчаннЯ за коштИ фiзичних або юридичних осiб,

здiйснюеться в такiй послiдовностi:
особи, якi зазначенi в rryнкгi б роздi.гry VIII чихПравил прийому, в разi
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H€l"jяBHocTi докуrиентiв, що пiдтверджують право на спецiальнi уI![ови
зарахування;

особи, якi не отрим€Lпи рекомендацiю для зарахування на мiсця
державною (регiональною) замовлlення в порядку, передбаченому пунктом 5

роздiлу IX цьою Порядrсу. Переведення на BaKaHTHi мiсця державною
(регiональною) замовленняосiб, з€вначених в абзацi третьому цьою пункту,
проводиться при вiдсутностi непереведених осiб попередньоi катеюрii або в
разi iх письмовоi вiдмови вiд переведення та в послiдовностi вiд вищою до
нижчою мiсця в рейтинювому списку в межах кожноi iз зазначених категорiй.

У разi вiдсутностi достатньоi кiлькостi мiсць для переведення на BaKaHTHi
мiсця державною (регiональною) замовJIення осiб, зазначених в абзацах
друюму-третьому цьою пункту, закJIад освiти використовус для цьог0 BaKaHTHi
мiсця державною (регiональною) замовJIенЕя з iнших спецiа_пьностей цiеi
галузi, а при ix вiдсутностi - iнших галузей знань, цiеi або iншоi форми
здобутгя освiти (пiсля переведення на BaKaHTHi мiсця державною
(регiональною) замовлення осiб, з€вначених в абзацах друюму-третьому цього
пункту за вiдповiдною спецiальнiстю та формою здобуггя освiти), про що
негайно ставить до'вiдома вiдповiдною державною (регiональною) замовника.

Невикористанi пiсля цьою мiсця державною (регiон€LIIьною) замоыlення
вв€Dкаються такими, що не розмiщенi в цьому закладi освiти. Заклад освiти
повiдомля€ державною (регiональною) замовника про ix кiлькiсть у розрiзi
спецiа_пьностей (спецiалiзацiй) та форм здобуття освiти. У разi вiдсутностi

достатньоi кiлькостi мiсць для переведення на BaKaHTHi мiсця державною
(регiональною) замов]Iення осiб, зазначених в абзацi другому цьог0 пункТУ,

закJIад освiти надсилае державному замовнику зalпит на видiлення додаткових
мiсць державною замовJIення за рilсунок повернутих. Рiшення щодо
використання цих мiсць приймае конкурсна комiсiя державною (регiональною)

замовника.

ХПI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
1. Накази про зарilryваЕня на навчанIIя видаються керiвником закJIа/Iу

освiти на пiдставi рiшення приймальноi koMicii. Накази про зара){ування на

навчання з додатками до них формуються в е.ЩБо та оприлюднюються на

iнформаЦiйномУ стендi приймальноi KoMicii та вебсайтi закладу освiти у виглядi

списку зарахованих у строки, визначенi роздiлом V цих Правил прийому,

2. Рiшення приймаrrьноi koMicii про зарахування вступника скасовусться

приймальною *ойi"i.о у разi виявпення порушень з боку вступника,

визначених пунктом 5 роздiлу ХVI цихПравил прийому,

3. Зарахованi особи можуть бути виключенi з наказу про зарахування (до

наказу про зарахування вносяться змiни' цдо стосуються цiеi особи) до закладу

освiти за власним бажанням, вiдрахованi iз закJIаду освiти за вJIасним
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бажанням, у зв'язку з чим таким особам поверт€lються поданi ними документи
не пiзнiше наступною дня пiсля подання змви про вiдрахувапня на пiдставi
наказу керiвника закJIаду освiти.

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протяюм
l0 календарних днiв вiд ik початку, наказ про зарахування скасову€ться в
частинi, що стосуеться цiеi особи.

5. На звiльнене(i) в порядку, передбаченому пунктами 2-4 цьою роздiлу,
мiсце (мiсця) може проводитись додатковий конкурсний вiдбiр з числа осiб, якi
брали участь у концурсi на цю конкурсну пропозицiю. У разi вiдсутностi таких
претендентiв на звiльненi мiсця дозволяеться зараховувати осiб з конкурсних
пропозицiй цьою закJIаду освiти за умови збiry предметiв iндивiдуальноi усноТ
спiвбесiди (творчою конкурсу)шляхом перенесення з€lяви (за зюдою особи) на
i"шу конкурсну пропозицiю.

XIY. Особгlивостi прийому на навчання iноземцiв та осiб без громадянства
до зДкладiв фаховоi передвищоi освiтш УкраiЪп

1. Пiдютовка iноземцiв та осiб без громадянства здiйснюеться згiдно iз
Законами Украiни пПро ocBiry>, пПро фахову передвищу ocBiry>>, <Про
правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства>, <Про закордонних

украiнцiв>, <<Про бiженцiв та осiб, якi потребують додатковою або тимчасовою
захисту), Указом Президента Украiни вiд 03 червIlя t994 року j\b 271 <Про

заходи щодо розвитку економiчною спiвробiтництва областей УкраiнИ З

сумiжними областями Республiки Бiлорусь i адмiнiстративно-територiальнИМИ
одиницями Республiки Молдовa>), постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
l1 вересня 2013 poкyJ\b 684 к,.Щеякi питання набору для навчання iноземцiв та

осiб ъеЗ громадяНства), нак€}зоМ MiHicTePcTBa осВiти i науки Украiни вiд 01

листопада 2013 року J'lb 1541 <,Щеякi питання органiзацii набору та навчання

(стажування) iноземцiв та осiб без громадянства>), зареестрованим у
MiHicTepcTBi юстицiТ Украjни25 листопада 2013 рокУ За J\! 20041245З6.

фомадяни Росiйськоi Федерацii та Республiки Беларусь, якi не мають

посвiдки на тимчасове (постiйне) проживаннrI в Украiъi, приймаються на

навчання за iндивiду€Lпьним дозволом МОН.

2. Iноземцi та особи без громадянства (далi - iноземцi) можуть здобувати

освiтньо-професiйний сryпiнь фаховою молодшою бакалавра за кошти

фiзичних Ьбо юридичних осiб, якщо iнше не передбачено мiжнародними
обов'язковiсть яких надана Верховною Радоюдоюворами Украiни, зюда на обов'язковlсть яких надана берховнок) rалuru

укра'r'ни, законодавством або уюдами про мiжнародну академiчну мобiльнiсть

мiж закладами освiти або закладами вищоi освiти, до структури яких входять

заклади фаховоi передвищоi освiти.
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ПРийом закордонних украiнцiв, стаryс яких засвiдчений посвiдченням
ЗаКОРДОННОЮ УкраiЪця, iноземцiв та осiб без громадянства, якi постiйно
ПРОжиВ€lють в Украiнi, осiб, яким надано статус бiженця в УкраiЪi, та осiб, якi
потребують додатковою або тимчасовою з€lхисту до закладiв освiти на
навчання за рахунок коштiв державною бюджеry здiйснюеться HapiBHi з
громадянами Украiни.

З. Iноземцi, якi прибувають в УкраiЪу з метою навчання, вступЕlють до
закладiв освiти за акредитованими освiтньо-професiйними програмами
(спецiальностями).

Заклад освiти обчислюе балиlоцiнки всryпника на ocнoBi документа про
попереднiй здобутий piBeHb освiти та встановлюе MiHiM€lJIbHo необхiдне для
вступу значення кiлькостi балiв/оцiнок iз загальноосвiтнiх предметiв, з яких
проводиться вступне випробування.

Зарахування iноземцiв на навчання здiйснюеться за результатами
вступних випробувань з визначених предметiв i мови навчання, на пiдставi
академiчних прав на продовження навчання, що надаються документом про
здобутий piBeHb освiти в KpaiHi йою походження, та з урахуванням балiв

успiшностi, що дzlють право на продовження навчання вiдповiдно до
законодавства краiЪи, заклад освiти якоi видав документ про здобутий piBeHb

освiти.
4. Yci катеюрiТ iноземцiв, якi вст)-пають на навчання, зарzжовуються до

закладiв освiти УкраiЪи на пiдставi наказiв про зарахування, що формуються в

ешБо.
5. Вимоги закладу освiти щодо вiдповiдностi всryпникiв iз числа

iноземцiв, якi прибули в Украiну з метою навчання, умовам приЙомУ На

вiдповiднi piBHi освiти, а також строки прийому з€lяв, проведення ВстуПних

випробувань, творчих KoHKypciB та зарахування з€Lзначаються у правилах

прийому та оприлюднюються на вебсайтi закладу освiти.

6. Iноземцi, яким надаються державнi стипендiI за мiжнародними

доюворами, заг€шьнодержавними програмами, iншими мiжнародними

зобов'язаннями Украiни, приймаються на навчання у межах установJIених квот

для iноземцiВ на пiдставi напраЫlень MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.

7. Iноземцi, якi прибувають в Украiъу лля участi в програмах сryпеневоi

мобiльностi або для здобуття освiти за узгодженими мiж украiъським та

iноземним закладами освiти освiтньо-професiйними (освiтнiми) програмами,
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8. Закордоннi украiЪцi, якi на законних пiдставах перебувають в УкраiЪi i
статус яких засвiдчений посвiдченням закордонною украiЪця, ПРи всryпi до
ЗаКЛаДiВ ОСвiти Украiни користуються такими самими правами на здобуття
освiти, що Й ГРОмадяни Украiни, за винятками, встановJIеними Конституцiею

законами Украiни чи мiжнародними доюворами, зюда наУrФаiни,
обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраiЪи.

ЗаКОРДОннi украiнцi, стаryс яких засвiдчений посвiдченням закордонною
УКРаiнця, Можуть зарzжовуватись на навчання за державним замовJIенням у
Межах установJIених квот для iноземцiв за спiвбесiдою з предметiв,
передбачених Правилами прийому.

9. Iноземцi та особи без громадянства, у тому числi закордоннi украiЪцi,
якi постiйно проживають в УкраiЪi, особи, яких визнано бiженцями, та особи,
якi потребують додатковою захисту, мaють право на здобутгя фаховоi
передвищоТ освiти HapiBHi з громадянами УкраiЪи, у тому числi за ра}ryнок
коштiв державного або мiсцевого бюджету.

ХV. Вимогп до Правил прийому

1. Правила прийому в 2022 роцi розробляються вiдповiдно до
законодавства УкраiЪи, затверджуються педаюгiчною радою закJIаду фаховоi
передвищоi освiти (вченою радою закладу вищоi освiти, до скJIаду якою
входить закJIад фа<овоi передвищоi освiти) розмiшцуrоться на вебсайтi закладу
освiти i вносяться до СШБО до 3l травня 2022 року. Правила прийому дiють
протяюм 2022 року.

2. Правила прийому оприпюднюються державною мовою. У разi
прийняття рiшення мiсцевою радою щодо використання регiональних мОВ абО

мов нацiональних меншин Правила прийому також оприлюднюютЬся цИМИ
мовами.

Правила прийому повиннi мiстити:
перелiк акредитованих та неакредитованих освiтньо-професiйних

програм (рiшення щодо акредитацii освiтньо-професiйноi програми вноситься

до единоi державноi елекгронноi бази з питань освiти),
пропозицiй, за якими здiйснюсться прийом;

порядок проведення конкурсною вiдбору, кореryвання

спискiв, кореryвання спискiв рекомендованих до зарахування

зарzжування вступникiв;

рейтинювих

перелiк предметiв iндивiдуальноi усноi спiвбесiди;
перелiК ILонкурсНих пропозицiй, вступ на якi на мiсця за кошти фiзичних,

юридичних осiб проводиться на пiдставi вступних випробувань;
порядок роботи приймальноi KoMicii (днi тижЕя та юдини);

а також кончФсних

та строки

порядок i строки прийому заяв i документiв;
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порядок проведення вступних
оприлюднення ix результатiв;

випробувань, спосiб та мiсце

порядок подання i розгляду апеляцiй на результати вступних випробувань,
що проведенi закладом фаховоI передвищоi освiти;

умови поселення всryпникiв, кiлькiсть вiльних мiсць у ryртожитках,
уI!{ови та гарантii поселення сryдентiв до ryртожитку вiдповiдно до
затвердженою у закладi фаrовоi передвищоi освiти порядку;

порядок i строки прийому з€lяв i документiв, проведення вступних
випробувань, творчих KoHKypciB та строки зарa>(ування вступникiв iз числа
iноземцiв та закордонних украiнцiв, якi прибули в YKpaiHy з метою навчання;

вимоги до проходження медичних оглядiв та iнших доконкурсних
процедур, якщо це визначено установJIеними законодавством особливими

умовами конкурсною вiдбору на вiдповiднi KoHKypcHi пропозицii до закладу

фаховоi передвищоТ освiти;
та форми проведенЕя творчих KoHKypciB, якi передбаченi цим Порядком;
наявнiсть/вiдсутнiсть мiсць, що фiнансуються за

(регiональним) запdовпенням, строки оприлюднення перших
спискiв рекомендоЁаних всryпникiв;

вичерпний порядок обчислення конкурсною бала;
квоти для iноземцiв для прийому за кошти державною

бюджеry;
перелiк можливостей для навчання осiб з особливими

потребами.

3. ПравИла прийОму повиннi визначати порядок та умови зберiгання робiт
вступникiв. Роботи всryпникiв, виконанi ними на вступних iспитах, творчих

конкурсах, фахових випробуваннях, спiвбесiдах, якi не прийнятi на навчання,

зберiгаються не менше одною РокУ, потiм зниrrtуIоться, про що скJIадаеться акт.

4. ПоряДок додаТковоЮ конкурсНою вiдбОру на навчанЕя для конкурсноi

пропозицii за рахунок коштiв фiзичних таlабо юридичних осiб у межах

лiцензованих обсягiв надаеться за BciMa з€Lявами, поданими вступниками,

всryпники при зарахуваннi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб

пiсля закiнчення Ъrръ"у прийому документiв можуть змiнювати спецiальнiсть

та формУ здобуттЯ оЪ"iiИ на iншУ в межах одною закладу освiти (за умови збiry

,rр"дr.ri" iндивiдуальноi ycHoi'- спiвбесiди та За НаЯВНОСТi ВаКаНТНИХ МiСЦЬ

пiцa"rо"аною обсяry шляхом перенесення зЕtяви та за умови, що таке

перенесення не призводить до зарахування за вiдповiдною формою здобутгя

о.ъir" у термiни, якi не вiдповiдають цьому Порядку),

s. до 31 травня 2022 рокУ закJIаД освiти, що претендуе на отриманн,I

мiсцЬ за державй' або регiОнальниМ замовленням на пiдютовку за ocBiTHbo-

професiйним ступенем фаховою молодшою бакалавра для верифiкачiТ перелiку

спецiальностей Ъrо."r" до СДЕБо ocHoBHi KoHKypcHi пропозичii,

з2

або

державним
рейтингових

мiсцевою

освiтнiми



Небюджетнi KoHKypcHi пропозицii можуть
червня 2022 року включно.

Створення будь-яких нових конкурсних

вноситись до еДЕБО до 23

пропозицiй для здобуття
освiтньо-професiЙною ступеня фаховою молодшою бакалавра на ocHoBi
базовоi або повноi загальноТ (профiльноi) середньоi освiти у перiод з 24 червня
2022 року до 24 вересня 2022 року не здiйснюеться.

6. Небюджетнi KoHKypcHi пропозицii можуть створюватися за потреби:
для здобуття освiтньо-профеоiйною ступеня фаховою молодшою

бакалавра за iншою спецiальнiстю особами, якi здобули ранiше такий самий або
вищий сryпiнь (piBeHb) освiти, або здобувають йою не менше одною року та
виконують у повному обсязi iндивiдуальний навчitльний план;

для вступу iноземних громадян та осiб без громqдянства;
для вступу на старшi rсурси з нормативним TepMiHoM навчання;
для вступу мешканцiв тимчасово окупованоi територii населених пункгiв

на лiнii зiткнення та адмiнiстративноi межi.
7. Обсяг прийому за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBHi

KoHKypcHi пропозицii визначаеться в Правилах прийому в межах рiзницi мiж
лiцензованим обсяюм з урar{уванням йою подiлу за формами навчання та

або регiон€tпьною замовJIення. Щей обсяг
факгичною виконання державного

8. Обсяг прийому на небюджетнi KoHKypcHi пропозицii визначаеться в

Правилах прийому в межах лiцензованою обсяry з урахуванням йою подiлу за

формами здобуття освiти.Порядок додатковою конкурсною вiдбору на
навчання для конкурсноТ пропозицii за рахунок коштiв фiзичних таlабО

юридичних осiб у межах лiцензованих обсягiв надаеться за BciMa ЗаяваМи,

поданими вступниками. Всryпники при зарасуваннi на навчання за кошти

фiзичних таlабо юридичних осiб пiсля закiнчення строку прийому документiв
можуть змiнювати спецiальнiсть та форму здобуття освiти на iншу в межах

одною закладу освiти (за умови збiry конкурсних предметiв та за наявностi

вакантних мiсць лiцензованою обсяry шляхом перенесення з€Lяви та за )rмови,

що таке перенесення не призводить до зарахування за вiдповiдною формою
здобуття оовiти у термiни, якi не вiдповiдають цим Правилам прийому),

xvl. ЗабезпечеIIня вiдкритостi та прозоростi при проведеннi прийому на

шавчання до закладiв фаховоi передвищо[ освiти

1. На засiданнi приймальнот koMicii мають право бути присутнiми оовiтнiй

омбудсмен таlабо представник Слукби освiтньою омбудсмена, представники

засобiв масовот iнформацii (не бiльше двох осiб вiд одною засобу MacoBoj

iнформацii).

заг€Lпьним обсяюм державною
кореryватись з ура)ryванням
регiонаrrьною замовJIення.

може
або

Порядок акредитацii
правилами прийому.

KoMlcll

визнача€ться

журналiстiв у приймальнiй

зз



2. фомадськi органiзацii можуть звернутися до MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни iз заявою про надання iM права спостерiгати за роботою
приЙма;rьних комiсiй. фомадськi органiзацii, яким таке право надано
MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи, можуть направJIяти на засiдання
приймальних комiсiй cBoix спостерiгачiв. Приймальнi KoMiciI зобов'язанi
створити належнi уIиови для присутностi громадських спостерiгачiв на cBoix
засiданнях, а також надати iM мож.тIивiсть ознайомлення до засiдання з

документами, що надаються членам KoMicii.

3. Заклад освiти зобов'язаний створити умови для ознайомлення
вступникiв з лiцензiею на здiйснення освiтньоI дiяльностi, сертифiкатами про
акредитацiю вiдповiдноi спецiальностi (освiтньо-професiйноi програми).
Правила прийому, вiдомостi про лiцензований обсяг та обсяг прийому за
державним (регiональним) замовJIенням за кожною конкурсною пропозицiею
(спецiальнiстю, освiтньо-професiйною програмою), у тому числi про кiлькiсть
мiсць, що видiленi для вступу за квотами, оприлюднюються навебсайтi закладу
освiти не пiзнiше робочою дня, наступною пiсля затвердження/поюдження чи
отриманЕя вiдповiдних вiдомостей.

4. Голова приймальноi KoMicii оюлошуе про засiдання KoMicii не пiзнiше

дш, що передуе дню засiдання, в особливих випадках - не пiзнiше нiж за три
гOдини до початку засiдання. Оюлошення разом iз проекгом порядку денною
засiдання оприпюднюеться на вебсайтi закладу освiти.

5. Подання вступником недостовiрних персон€rльних даних,
недостовiрних вiдомостей про здобуry ранiше ocBiry, про н€tявнiсть права на

зара{ування за квотами, права на зарa>{ування за спiвбесiдою, про )п{асть в

уrнiвських олiмпiадах, про проходження зовнiшньою незапежною оцiнювання,

про трудовий доювiр на працевлаштуваннrI дJIя здобуття освiти за ду€шьною

фЪрмою е пiдставою для скасування наказу про зарахування В ЧаСТИНi, ЩО

стосу€ться цьою вступника.

6. Iнформування громадськостi про лiцензований обсяц обсяг мiсць, що

фiнансуються за державним замовленням, BapTicTb навчання за спецiальностями
("rr.цiЙiзацiями, Ьсвiтньо-професiйними програмами), осiб (прiзвища та

iнiцiали), якi подапи з€UIви щодо вступу, ix рекомендування до зарzuсування та

зарахування до закладiв фжовоi передвищоi освiти здiйснюеться на пiдставi

даних сшБо через роздiл <всryп> вебсайry ешБо за електронною адресою:

https://vstup.edbogovtra"/, а також iнформацiйними системами (вiдповiлlо ло

договорiв, укладених вJIасниками

адмiнiстратором еШБО).
(розпорядниками) таких систем з технiчним

з4



,Щодаток 1

до Правил прийому на навчання до
закладiв фаховоi передвищоi освiти в
2022 роцi
(пiдпункт 1 пункry 7 роздiлу VII)

тАБлиця
переведення середнього бала документа про середню ocBiryn обрахованого за 12-

бальною шкалою, у шкалу 100-200

Бал документа
за 12-бальноrо

шкалою

Переведення у
шкалу
100_200

1 )

1 100

1,1 100

7,2 100

1,3 100

|,4 100

1,5 100

I,6 100

|,7 100

1,8 100

1,9 l00

2 100

2,| 101

),) |02

2,з 10з

2,4 104

2,5 105

1 2

Бал документа
за 12-бальrrою

шкалою

Переведення
у шкалу
100_200

1 2

4 120

4,| |2|

4,2 |22

4,з |2з

4,4 |24

4,5 |25

4,6 l26

4,7 |27

4,8 l28

4,9 l29

5 t30

5,1 131

5,2 Iз2

5,3 l33

5,4 134

5,5 1з5

1 )

Бал документа
за 12-бальноrо

шкалою

Переведення
у шкалу
100-200

1 2

8 1б0

8,1 161

8,2 t62

8,з 163

8,4 т64

8,5 165

8,6 166

8,7 l67

8,8 l68

8,9 169

9 |70

9,1 |11

9,2 |72

9,з I7з

9,4 174

9,5 |75

1 2

35



5,6 136

5,7 |з7

5,8 l38

5,9 139

6 t40

6,1 l41

6,2 |42

6,3 |4з

6,4 l44

6,5 145

6,6 |46

6,,7 l47

6,8 l48

6,9 l49

7 150

7,1 l51

7,2 l52

7,з l53

7,4 154

7,5 155

7,6 156

7,7 t57

7,8 l58

7,9 159

9,6 |76

9,,7 |77

9,8 178

9,9 1,79

10 l80

10,1 18l

|0,2 l82

10,3 183

10,4 184

10,5 185

10,6 186

l0,7 l87

10,8 188

10,9 189

11 190

1 1,1 19l

|7,2 |92

11,3 193

|1,4 |94

11,5 195

11,6 |96

|т,7 197

l 1,8 l98

11,9 199

|2 200

2,6 106

2,7 |07

2,8 108

2,9 109

J 110

3,1 111

3,2 ||2

з,з 11з

3,4 l|4

3,5 1l5

з,6 11б

3,7 lI7

3,8 118

3,9 l19

зб


