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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

 на навчання до Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж»  

Харківської обласної ради в 2021 році 

 

 Правила прийому розроблені приймальною комісією Комунального 

закладу охорони здоров’я «Красноградський медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної ради в 2021 році (далі – приймальна комісія) відповідно 

до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 

року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 

2020 року № 1235/35518. 

 

I. Загальні положення 

 

1. Правила прийому  на навчання  для здобуття фахової передвищої освіти в 

2020 році, розроблені   відповідно до Умов прийому на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти в 2021 році, є обов'язковими для Комунального 

закладу охорони здоров’я «Красноградський медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної ради. 

2. Підставою для оголошення прийому на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра є ліцензія 

Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності з 

фахової передвищої освіти та Правила прийому, які затверджено 

педагогічною  радою Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради 

(далі – Правила прийому). 

3. Прийом на навчання  до  Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради для 

здобуття фахової передвищої освіти здійснюється  на конкурсній основі за  

джерелами фінансування, передбаченими розділом III цих Правил прийому. 

4. Організацію прийому вступників для здобуття фахової передвищої освіти 

здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора  

Комунального закладу охорони здоров’я «Красноградський медичний 

фаховий коледж» Харківської обласної ради. Головою приймальної комісії 

призначається директор . Приймальна комісія діє згідно з положенням про 

приймальну комісію  Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради , 

затвердженим директором  закладу, з урахуванням вимог Положення про 

приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за   

№ 1353/27798.  Положення про приймальну комісію Комунального закладу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15


охорони здоров’я «Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської 

обласної ради  оприлюднюється на офіційному вебсайті (вебсторінці). 

Директор  коледжу  забезпечує дотримання законодавства України, у тому 

числі Умов та  Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи 

приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою 

для видання відповідного наказу директором Комунального закладу охорони 

здоров’я «Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської обласної 

ради  та/або виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов'язані з прийомом на навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. 

Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті 

(вебсторінці) Комунального закладу охорони здоров’я «Красноградський 

медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради не пізніше наступного 

дня після прийняття відповідного рішення. 

5. У цих Правилах прийому  терміни вжито в таких значеннях: 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що 

проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного 

іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів),  фахового 

випробування тощо; 

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого 

зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого 

вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших 

вступних випробувань; 

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 

відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка 

використовується для прийому вступників з числа: 

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів 

України; 

закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного 

українця, і які не проживають постійно в Україні; 

квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може 

бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на 

основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2; 

квота-2 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць в закладах 

освіти, розташованих у містах, в яких працюють освітні центри «Донбас-

Україна» та «Крим-Україна» на базі закладів вищої та фахової передвищої 

освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право 

на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для 

здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженого наказом Міністерства 



освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – 

наказ № 560) та до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової 

передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем 

проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській 

областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 

червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 

липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697); 

квота-4 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може 

бути використана для прийому вступників, що мають право на першочергове 

зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) освіти для здобуття 

освіти за медичними (фармацевтичними), мистецькими та педагогічними 

спеціальностями, відповідно до абзацу другого частини третьої статті 43 

Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Порядку реалізації права 

на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) 

медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) 

замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років 

у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 (далі – Порядок 

417); 

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти  щодо кількості місць для 

прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, 

освітньо-професійних програм, мов, тощо в межах спеціальності), форму 

здобуття освіти, курс, з переліком конкурсних предметів,  строку навчання на 

основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього 

ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції. У разі 

якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітньо-професійних програм 

тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів між 

ними та строки обрання здобувачами не раніше двох місяців після початку 

навчання; 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується 

за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками 

з точністю до 0,001 відповідно до  Умов та Правил прийому; 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції 

на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра відповідно до  Умов (незалежно від форми 

власності закладу освіти та джерел фінансування навчання); 

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних 

досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного 

відбору на навчання до закладу фахової передвищої освіти; 

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету 

(за державним або регіональним замовленням); 



організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем група 

вступників, які вступають для здобуття фахової передвищої освіти за однією 

освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця; 

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з 

визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним 

замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення); 

право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахування на 

навчання до закладу освіти за квотою-1, квотою-2, квотою-4, квотою для 

іноземців, що реалізується відповідно до цих Правил; 

право на першочергове зарахування для здобуття фахової передвищої освіти 

за медичними  спеціальностями – право вступника, передбачене законом, 

щодо зарахування на навчання до закладу освіти за кошти державного або 

місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) у галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю   223 «Медсестринство»  в разі 

укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській 

місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно 

до Порядку 417 та цих Правил; 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю 

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується 

відповідно до  Умов та Правил прийому; 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з 

конкурсного предмета (ів)), за результатами якої приймається протокольне 

рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування; 

старші курси – курси освітньо-професійних програм закладів фахової 

передвищої освіти, окрім першого; 

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про 

вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

(далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку; 

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі 

повної загальної (профільної) середньої освіти, здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає 

перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих 

раніше компетентностей; 

чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час 

вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу фахової 

передвищої освіти. 

Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про 

зайнятість населення».  

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі 

України «Про закордонних українців». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
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Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову 

передвищу освіту» та  «Про освіту». 

 

II. Прийом на навчання до Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж»  

Харківської обласної ради  

 

1. Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються: 

особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою 

здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної 

середньої освіти професійного спрямування; 

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню 

освіту, незалежно від здобутого профілю); 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 

робітника; 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста; 

особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.  

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю 

приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь 

вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти 

не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план. 

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули 

повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень 

кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або 

на перший курс (зі скороченим строком навчання).  

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи 

можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі 

скороченим строком навчання). 

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра 

мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту саму або 

споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому 

закладі освіти. 

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальністю 223 Медсестринство 

(за освітньою - професійною програмою Лікувальна справа  та освітньо-

професійною програмою Сестринська справа) відповідно до Переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року № 266. 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які 

самостійно формує  Комунальний заклад охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради  , 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11


що здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра відповідно до наявної ліцензії.  

 

4. Особливості прийому до  Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради   

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з 

неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом № 560. 

5. Особливості прийому до Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради   

осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної 

операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх 

здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які 

переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом № 697. 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра 

 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра  у Комунальному  закладі охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради   

здійснюється: 

за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення); 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття фахової передвищої освіти 

здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673; 

за ваучерами; 

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту). 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу 

освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі 

відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули 

фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або 

місцевого бюджету. 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або 

місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої 

освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб. 

3. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на 

навчання для здобуття фахової передвищої освіти за денною або заочною 

формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або 

юридичною особою. Пільговий довгостроковий кредит для здобуття фахової 



передвищої освіти – студентам, які відповідно до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у 

встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а 

також особам з їх числа до закінчення ними відповідно державного чи 

комунального закладу фахової передвищої (вищої) освіти, але не довше ніж 

до досягнення 23 років. 

4. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 

потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової 

передвищої освіти нарівні з громадянами України у тому числі за кошти 

державного або місцевого бюджету.  

5. Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, 

мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-

професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у 

декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами 

здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти 

державного, місцевого бюджету. Не допускається одночасне навчання за 

двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, 

рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або 

місцевого бюджетів. 

 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення 

 

Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години) 

 

Дні тижня Години роботи 

Понеділок 8.00 – 15.00 

Вівторок 8.00 – 15.00 

Середа 8.00 – 15.00 

Четвер 8.00 – 15.00 

П’ятниця 8.00 – 15.00 

Субота 8.00 – 13.00 

Неділя вихідний 

 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за  

спеціальністю 223 Медсестринство (за освітньою - професійною програмою 

Лікувальна справа  та освітньо-професійною програмою Сестринська 

справа).  Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає 

максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі 

(році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття 

фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов. 



2. Прийом на навчання  за регіональним замовленням (за кошти місцевого 

бюджету) здійснюється  регіональним замовником. Регіональний замовник 

здійснює розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, 

спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), 

форм навчання та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра. Розподіл місць  регіонального замовлення між 

основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності 

(предметної спеціальності, спеціалізації) заклад освіти здійснює самостійно. 

 Комунальний  заклад охорони здоров’я «Красноградський медичний 

фаховий коледж» Харківської обласної ради   здійснює прийом на навчання 

за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням)   відповідно 

ліцензії на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 223 

Медсестринство , наказ міністерства освіти і науки України  №982- л від 

13.11.2019 р.  

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні 

конкурсні пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між 

ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти 

та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з 

урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення. 

4. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, 

обсяги квоти-1, квоти-2, квоти-4, обсяг прийому за кошти фізичних або 

юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на 

небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах 

ліцензійного обсягу (після отримання необхідної інформації від державного 

(регіонального) замовника) та оприлюднюються на офіційному вебсайті 

(вебсторінці) закладу освіти. 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною 

формою здобуття освіти: 

 

1) прийом заяв та документів, визначених розділом VII Умов прийому на 

навчання до закладів фахової перед вищої освіти в 2021 році, починається 29 

червня та закінчується 13 липня о 18:00 год; 

Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої освіти 

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб  починається 14 липня та 

закінчується 28 липня . Вступні іспити проводяться з 29 липня по 2 серпня.      

Додаткове  зарахування  проводиться не пізніше 31 серпня. 

2) вступні іспити та співбесіди проводяться: з 14 липня до 24 липня;    

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних 

випробувань (у тому числі за співбесідою,  квотами-1 та квотами-2), із 



зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі 

конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої 

освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не 

пізніше: 12:00 год. 27 липня; 

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати 

вимоги до зарахування:  на місця  регіонального замовлення – до 12:00 год. 

29 липня; 

5) зарахування вступників відбувається: 

за  регіональним замовленням – не пізніше 18:00 год. 31 липня; 

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 03 серпня, додаткове 

зарахування – не пізніше ніж 31 серпня; 

6) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі 

базової загальної середньої освіти (у межах Умов та Правил прийому), 

проводиться не пізніше 09 серпня. 

 

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною 

формою здобуття освіти: 

 

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня; 

2) медичні огляди  проводяться  не пізніше дня, що передує дню завершення 

прийому заяв; 

3) прийом заяв та документів, передбачених розділом VI  Умов та Правил 

прийому, розпочинається 14 липня; 

вступні іспити проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно для 

вступників, які вступають на місця регіонального замовлення.  

У період з 14 липня по 02 серпня  проводиться  додаткова сесії іспитів для 

вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб. 

 4) прийом заяв та документів  закінчується: 

о 18:00 год. 26 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або 

вступних іспитів; 

о 18:00 год. 02 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

5) вступні іспити  проводяться з 01 до 20 липня включно; 

6) співбесіди проводяться з 24 до 29 липня включно; 

7)  списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди 

та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права 

на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

за регіональним замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год. 05 

серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год. 06 серпня, а також 

подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного 



замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням 

відбувається не пізніше 12:00 год. 07 серпня. Зараховані особи впродовж 07 

серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення; 

 

8) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за 

квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на 

основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним 

або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год.       

05 серпня; 

9) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до 

зарахування на місця регіонального замовлення до 12:00 год. 09 серпня; 

10) зарахування вступників відбувається: 

за регіональним замовленням – не пізніше 12:00 год. 14 серпня; 

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 год. 20 серпня 

(додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

– не пізніше 30 вересня); 

11) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі 

повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах  Умов та Правил 

прийому), проводиться не пізніше 20 серпня. 

3. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за 

іншими (крім денної та дуальної) формами здобуття освіти строки прийому 

заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами 

прийому, при цьому прийом документів починається не раніше 13 липня, 

тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, 

зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення 

чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться 

конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2021 року.  

4. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та 

документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються 

правилами прийому (при цьому зарахування на місця регіонального 

замовлення закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, визначених 

розділом XV  Умов та Правил прийому). 

5. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання 

організованих груп вступників (крім вступників на основі базової загальної 

середньої освіти) може бути дозволено Міністерством освіти і науки України 

упродовж року за зверненням Спільним представницьким органом сторони 

роботодавців на національному рівні, обласних (галузевих) організацій 

роботодавців за рахунок коштів юридичних осіб (роботодавців), але не 

пізніше 30 листопада.  



 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі на навчання до Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж»  

Харківської обласної ради  

 

1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі 

повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви: 

тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у 

цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних 

іспитів з конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та/або 

квотою-1, квотою-2 відповідно до Умов та Правил прийому; 

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до  Умов та 

Правил прийому; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у 

відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу фахової передвищої освіти. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 

заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що 

підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в 

строки прийому заяв, відповідно до  Умов та Правил прийому. 

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, 

подають заяви тільки в паперовій формі. 

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 

закладу освіти у порядку, визначеному законодавством. 

Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях 

для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого 

закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в 

електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну 

(профільну) середню освіту. 



4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії 

закладу освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє 

уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної 

програми) та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов'язково 

зазначають один з таких варіантів: 

"Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального 

замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною 

пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним 

або регіональним замовленням)"; 

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в 

межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 

замовлення". 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та 

юридичних осіб, повідомлені про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення. 

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто 

оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус" (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 

14 років після 01 квітня 2021 року); 

військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військових 

квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про 

приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених 

законодавством; 

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється 

вступ, і додаток до нього; 

сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, 

передбачених Умовами та Правилами прийому); 

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою та/або на участь у конкурсі за квотою1 або квотою-2 на основі 

повної загальної середньої освіти (за наявності). 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які 

проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

особливостей, передбачених наказами N 560, N 697 відповідно. 
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Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти відсутній, може подаватись 

довідка державного підприємства "Інфоресурс" або виписка з Реєстру 

документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання 

додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 

ступінь вищої освіти. 

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус"; 

копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військових 

квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про 

приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених 

законодавством; 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється 

вступ, і копію додатка до нього; 

копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, 

передбачених  Умовами та Правилами прийому); 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

медичну довідку. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, 

квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій 

формі у визначені  Умовами  та Правилами прийому або відповідно до них 

терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для 

отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у 

конкурсі за квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію. 

9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти, на 

переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з 

виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, але не пізніше ніж 11 вересня. Не подані своєчасно 

документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на 

переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію. 

10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

(відбірковою) комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії 

документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про 
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приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення 

оригіналів не приймаються. 

 

11. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання 

за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця 

державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів. 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує 

його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про 

освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі 

приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії). 

12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання 

до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в 

ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше 

наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення 

поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті закладу 

освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО. 

13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і 

сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми 

(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування 

за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 фіксуються в заяві 

вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання 

заяви. 

14. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом 

освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому 

документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до 

закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 

ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 

сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт 

такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним 

адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника 

ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за 

умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 

ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв'язку 

повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування. 



Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати 

у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та 

допущену до конкурсу у закладах освіти. 

 

15. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 

травня 2015 року N 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних 

документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 

травня 2015 року за N 614/27059. 

16. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу 

духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 

року, обов'язковим є подання свідоцтва про державне визнання документа 

про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до 

структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, щодо визнання 

зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання 

документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, 

виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року N 652. 

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти 

здійснюється за результатами вступних випробувань: 

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних 

іспитів або співбесіди в передбачених  Умовами  та Правилами прийому 

випадках; 

для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти - у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів у будь-яких 

комбінаціях на власний розсуд вступника, або співбесіди в передбачених 

Умовами та Правилами прийому випадках. У 2021 році приймаються 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 

років; 

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з 

української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань; 

в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому.   

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до  Умов та Правил прийому.  

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої 

освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, 

зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший 

предмет) та біології або хімії (другий предмет). 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re27059?ed=2015_05_05
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 4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної (профільної) 

середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої 

освіти, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного 

оцінювання або результати вступних іспитів української мови  або 

української мови та літератури  (перший предмет) та біології або хімії 

(другий предмет). 

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти, зараховуються результати зовнішнього незалежного 

оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового вступного 

випробування. 

6. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору 

визначаються Правилами прийому. 

7. Конкурсний бал (КБ) обчислюється: 

1) для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою 

КБ = П1 + П2 + А + ОУ, 

де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови; 

П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу (або сумарна оцінка 

двох турів творчого конкурсу за умови їх проведення) з другого предмета; 

А - середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений 

в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього 

бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у 

шкалу 100 - 200 (додаток 2 до Умов та Правил прийому); 

ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для 

вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів. 

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100 - 200. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2021 року з базових предметів, за умови 

їх проведення, останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про 

них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО. 

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають 

право на першочергове зарахування до медичних, педагогічних і мистецьких 

закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він 

встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих 

конкурсів у два тури - 850). 

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули у рік вступу базову середню 

освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал 

множиться на сільський (СК) коефіцієнт. СК дорівнює 1,05. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі 

без реєстрації, не застосовується. 

2) для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за 

формулою 

КБ = П1 + П2 + А + ОУ, 

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з 

української мови. Замість результатів з української мови можуть 



використовуватися результати з української мови і літератури. У 2021 році 

приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 

2020 та 2021 років; 

П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу (або сумарна оцінка 

двох турів творчого конкурсу за умови їх проведення) з другого предмета; 

А - середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, 

переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення 

середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною 

шкалою, у шкалу 100 - 200 (додаток 2); 

ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу 

до нього за шкалою від 0 до 50 балів. 

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал 

вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків. 

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів. 

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

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за 

поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 

балів з другого вступного випробування. 

Якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, він встановлюється таким, що 

дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у два тури - 850). 

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули у рік вступу повну загальну 

середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, 

конкурсний бал множиться на СК. СК дорівнює 1,05. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі 

без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до 

Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 

року N 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і 

вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в 

електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної 

довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії). 

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають 

право на першочергове зарахування до медичних, педагогічних і мистецьких 

закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він 

встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих 

конкурсів у два тури - 850); 

3) для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника за формулою 

КБ = П1 + П2 + ОУ, 
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де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з 

української мови. Замість результатів з української мови можуть 

використовуватися результати з української мови і літератури. 

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал 

вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків. 

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 

2018, 2019, 2020 та 2021 років; 

П2 - оцінка фахового вступного випробування; 

ОУ - бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. 

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100 - 200. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу 

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2021 року, за умови їх 

проведення, останній доданок встановлюється рівним 100. 

8. В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні 

випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил 

прийому з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом 

множення конкурсного бала на коефіцієнт 1,05) до медичних, педагогічних і 

мистецьких закладів освіти. 

9. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які 

виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: "3" відповідає "6", "4" 

відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об'єктивних причин 

додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню 

освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що 

дорівнює 2. 

10. У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), ступінь вищої освіти 

його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому 

значенню. 

11. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів. 

12. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як сума отриманих балів за 

кожний тур конкурсу, яких не може бути більше двох. Вступники, які 

отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією 

бала на одному з них, не допускаються до участі у наступному турі творчого 

конкурсу та конкурсному відборі на навчання. 

13. Програми вступних іспитів та співбесід затверджують голови 

приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 31 березня відповідного 

року вступної кампанії. 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі 

повної загальної середньої освіти. 

Програми співбесід, вступних іспитів,  оприлюднюються на вебсайті 

(вебсторінці ) Комунального закладу охорони здоров’я «Красноградський 



медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради . Програми   вступних 

випробувань містять  критерії оцінювання підготовленості вступників. 

Форму проведення вступних іспитів  заклад обирає самостійно з урахуванням 

необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням 

медико-санітарних вимог. 

14. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений 

розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 

Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

15. Апеляції на результати вступних випробувань, проведені коледжем, 

розглядає апеляційна комісія  коледжу, склад та порядок роботи якої 

затверджуються наказом  директора коледжу. 

16. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних 

показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій 

приймальні комісії після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносять 

відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал. 

17. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного 

предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути 

зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу 

конкурсну пропозицію в цьому закладі освіти. 

 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

 

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для 

здобуття фахової передвищої освіти є: 

зарахування за співбесідою; 

участь у конкурсному відборі за квотою-1, квотою-2. 

Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти  

місцевого бюджету(регіональним замовленням) є: 

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця 

регіонального замовлення; 

переведення на вакантні місця  регіонального замовлення осіб у порядку, 

передбаченому  Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на 

навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну 

пропозицію; 

переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб 

у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на 

навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного 

висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування: 



особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10 - 14 статті 7 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом 

без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну 

пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального 

замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: "Претендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на 

місця державного або регіонального замовлення"). 

3. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві 

зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в 

межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 

замовлення"), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну 

пропозицію: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової 

служби громадянами України; 

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

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

закладу освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової 

документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 

1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу 

засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти); 
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особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку 

захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 

від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837 (за умови подання до 

приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у 

підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 

"Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 

іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за N 1707/29837, або копії такого документа). 

4. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві 

зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в 

межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 

замовлення") та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше 

встановленого закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному 

відборі: 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих 

районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на 

лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) 

або переселилися з неї після 01 січня 2021 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів через один із Освітніх центрів "Донбас-Україна" або "Крим-Україна" 

(з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в 

Освітніх центрах "Крим-Україна", "Донбас-Україна", або без такого 

врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню 

освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях 

за їх вибором). 

5. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-четвертого 

цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) 

замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах 

відповідно до конкурсного бала. 

6. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального 

замовлення в порядку, передбаченому  Умовами та Правилами прийому, 

якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на 

основну конкурсну пропозицію: 
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діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних 

конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 

чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в 

період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали 

безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних 

під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також 

внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших 

держав під час цих дій та конфліктів; 

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 

ним обов'язків військової служби; 

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 

ним службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 

загальної середньої освіти. 

7. Можуть бути переведені на вакантні місця  регіонального замовлення в 

порядку, передбаченому  Умовами та Правилами прийому, якщо вони 

зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну 

конкурсну пропозицію: 

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким 

не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо 

яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською 

катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву 

хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного 

(обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 

відселення, (категорія 2); 

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно 

до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту"; 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 
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яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або 

які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами 

з інвалідністю I або II групи; 

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі 

на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів другого-

п'ятого цього розділу, і не були зараховані на місця державного 

(регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах 

зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в 

межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 

замовлення"). 

8. Можуть бути переведені на вакантні місця  регіонального замовлення в 

порядку, передбаченому Умовами  Правилами прийомут, якщо вони 

зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну 

конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, 

передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб: 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 

України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", а 

також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення; 

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей). 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням 

сканованих копій документів, що підтверджують ці права). 

 

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; 

вступники, які мають право на зарахування за квотами; 

вступники, які мають право на першочергове зарахування; 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

2. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами 

співбесіди, впорядковується за алфавітом. 

У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий 

список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти від більшого до меншого; 

за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти). 
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Якщо встановлені в третьому-п'ятому абзацах цього пункту додаткові 

правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому 

списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на 

підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.  

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника; 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, 

квотою-2, квотою-4, квотою для іноземців; 

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, 

форма здобуття освіти; 

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти. 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія 

населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 

року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах. 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті Комунального 

закладу охорони здоров’я «Красноградський медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної ради. 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти  

регіонального бюджету (за  регіональним замовленням) за конкурсною 

пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та 

затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом 

розміщення на інформаційних стендах приймальної  комісії та вебсайті 

закладу освіти відповідно до строків, визначених у розділі VI  Умов та 

Правил прийому. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі 

дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 

розділу. 

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з 

урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників. 

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної 

комісії коледжу. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

розміщується на вебсайті коледжу, а також відображається у кабінеті 

вступника в ЄДЕБО (за наявності). 

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення 

засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому. 

 



 

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального 

замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 

V  Умов та Правил прийому , зобов'язані виконати вимоги для зарахування 

на місця  регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа 

про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та 

додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або 

інших документів, передбачених  Умовами та Правилами прийому, до 

приймальної  комісії  Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради. 

Подані оригінали документів зберігаються у закладі освіти протягом усього 

періоду навчання. 

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов та 

Правил прийому  на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, 

правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між 

закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних 

представників - для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути 

деталізовані права та обов'язки сторін. 

2. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця 

державного та регіонального замовлення може здійснюватися, крім 

особистого подання, шляхом: 

надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на 

адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V Умов та Правил прийому 

або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті; 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет 

вступника. 

У таких випадках договір про навчання між закладом вищої освіти та 

вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати 

початку навчання. 

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати 

власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 

3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною 

або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або 

для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. 



4. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця  регіонального 

замовлення за  конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування 

у строки, визначені в розділі V Умов та Правил прийому, втрачають право в 

поточному році на зарахування на навчання за  регіональним замовленням за 

цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIII  

Умов та Правил прийому. 

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця  регіонального 

замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VI  Умов та Правил 

прийому  або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на 

бюджетні місця, підлягають зарахуванню. 

5. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти 

фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

 

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не 

виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

передбачених у розділі X Умов та Правил прийому і надає рекомендації 

вступникам, наступним за рейтинговим списком. 

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 

розділу X Умов Правил прийому. 

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між Комунальним закладом 

охорони здоров’я  «Красноградський медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної  ради   та фізичною (юридичною) особою, у разі 

зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається 

після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено 

впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про 

зарахування цієї особи скасовується. 

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без 

укладання договору, але якщо договір не буде укладено впродовж двох 

тижнів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині 

зарахування такої особи. 

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за 

кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) 

та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, додатка до нього державного 

зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним замовленням 

або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього 

строку навчання. 



У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) 

та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів 

освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про 

зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом 

освіти, у якому вони зберігаються. 

 

XII. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

 

1.  Комунальний заклад  охорони здоров’я  «Красноградський медичний 

фаховий коледж» Харківської обласної  ради   самостійно надає рекомендації 

вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних 

конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до 

цього закладу освіти за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному 

пунктами 7 - 9 розділу IX  Умов та Правил прийому, та анулює їх в порядку, 

визначеному пунктом 2 розділу XI  Умов та Правил прийому. 

2. Переведення на вакантні місця регіонального  замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється 

в такій послідовності: 

особи, які зазначені в пункті 6 розділу VIII  Умов та Правил прийому, 

незалежно від конкурсного бала; 

особи, які зазначені в пункті 7 розділу VIII  Умов та Правил прийому, якщо 

отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального 

бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця 

державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним 

конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7 - 10 розділу VIII  Умов та 

Правил прийому) не більше ніж на 30 балів; 

особи, які зазначені в пункті 8 розділу VIII  Умов та Правил прийому, у разі, 

якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не 

більше ніж на 30 балів; 

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця  

регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX  

Умов та Правил прийому, за спеціальностями, які зазначені в Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка, якщо їх конкурсний бал 

не менше ніж спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений 

приймальною комісією наступного дня після оголошення адресного 

розміщення бюджетних місць. 

Переведення на вакантні місця регіонального  замовлення осіб, зазначених в 

абзацах другому - четвертому цього пункту, проводиться при відсутності 

непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від 

переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому 

списку в межах кожної із зазначених категорій. 



У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні 

місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - 

четвертому цього пункту, заклад освіти використовує для цього вакантні 

місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх 

відсутності - інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти 

(після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, 

зазначених в абзацах другому - п'ятому цього пункту за відповідною 

спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до відома 

відповідного державного замовника. 

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення 

вважаються такими, що не розміщені в цьому закладі освіти. Заклад освіти 

повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі 

спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності 

достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, 

заклад освіти надсилає державному замовнику запит на виділення 

додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення 

щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного 

(регіонального) замовника. 

 

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за 

рахунок цільового пільгового державного кредиту 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Комунального 

закладу  охорони здоров’я  «Красноградський медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної  ради .  

Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в 

ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії 

та вебсайті (вебсторінці) коледжу  у вигляді списку зарахованих у строки, 

визначені розділом V  Умов та Правил прийому. 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується 

приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 

визначених пунктом 5 розділу XVI  Умов та Правил прийому . 

3. Зараховані особи можуть бути виключені з наказу про зарахування (до 

наказу про зарахування вносяться зміни, що стосуються цієї особи) до 

коледжу за власним бажанням, відраховані із коледжу за власним бажанням, 

у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не 

пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі 

наказу керівника закладу освіти. 

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи. 

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, 

місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, 

які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності 



таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з 

конкурсних пропозицій цього закладу освіти за умови збігу конкурсних 

предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну 

пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази 

про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 год 

19 вересня. 

 

XIV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без 

громадянства до закладів фахової передвищої освіти України 

 

1. Комунальний  заклад  охорони здоров’я  «Красноградський медичний 

фаховий коледж»  Харківської обласної ради не здійснює підготовку 

іноземців та осіб без громадянства. 

 

XV. Вимоги до Правил прийому 

 

1. Правила прийому в 2021 році розробляються відповідно до законодавства 

України, затверджуються педагогічною радою  Комунального  закладу 

охорони здоров’я  «Красноградський медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної ради та розміщуються на вебсайті (вебсторінці) 

коледжу  і вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2020 року. Правила прийому 

діють протягом календарного року. 

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.  

Правила прийому повинні містити: 

перелік акредитованих та неакредитованих освітньо-професійних програм 

(рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми вноситься до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти), а також конкурсних 

пропозицій, за якими здійснюється прийом; 

порядок проведення конкурсного відбору, корегування рейтингових списків, 

корегування списків рекомендованих до зарахування та строки зарахування 

вступників; 

перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат 

зовнішнього незалежного оцінювання або складати вступні іспити для вступу 

на основі повної загальної середньої освіти; 

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); 

порядок і строки прийому заяв і документів; 

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх 

результатів; 

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, 

що проведені закладом фахової передвищої освіти; 

умови поселення вступників, кількість вільних місць у гуртожитках, умови та 

гарантії поселення студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у 

закладі фахової передвищої освіти порядку; 



вимоги до проходження медичного огляду вступників до закладів освіти, що 

проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового 

професійного медичного відбору; 

наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним (регіональним) 

замовленням, строки оприлюднення перших рейтингових списків 

рекомендованих вступників; 

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала; 

квоти для прийому за кошти  місцевого бюджету (за  регіональним 

замовленням) окремих категорій вступників відповідно до законодавства. 

3. Правила прийому повинні визначати порядок та умови зберігання робіт 

вступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих 

конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, 

зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається 

акт. 

4. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної 

пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах 

ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. 

Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть 

змінювати спеціальність та форму здобуття освіти на іншу в межах одного 

закладу освіти (за умови збігу конкурсних предметів та за наявності 

вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви та за 

умови, що таке перенесення не призводить до зарахування за відповідною 

формою здобуття освіти у терміни, які не відповідають  Умовам прийому). 

5. До 28 лютого 2021 року  Комунальний  заклад охорони здоров’я  

«Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради для 

верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсні 

пропозиції. 

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО до 14 червня 

2021 року включно. 

Створення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахової передвищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти у період з 15 червня 2021 року до 31 серпня 2021 року не 

здійснюється. 

6. Небюджетні конкурсні пропозиції можуть створюватися за потреби: 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий 

ступінь (рівень) освіти або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план; 

для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства; 

для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання; 

для вступу через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". 

7. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні 

конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах різниці між 

ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та 



загальним обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг 

може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного 

замовлення. 

8. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в 

Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу 

за формами здобуття освіти. 

9. Квота-1 встановлюється в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але 

не менше одного місця) загального обсягу  регіонального замовлення за 

основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з 

оголошенням загального обсягу державного замовлення. 

10. Квота-2 встановлюється в Правилах прийому в обсязі десяти відсотків 

(але не менше одного місця) та двадцяти відсотків (у закладах освіти, які 

функціонують на території Донецької та Луганської областей, і переміщених 

закладах освіти) загального обсягу державного замовлення за основними 

конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа). 

 

XVI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти 

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній 

омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники 

засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової 

інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії 

визначається правилами прийому. 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 

України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою 

приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 

приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов'язана 

створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 

засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з 

документами, що надаються членам комісії. 

3.  Комунальний  заклад охорони здоров’я  «Красноградський медичний 

фаховий коледж» Харківської обласної ради зобов'язаний створити умови 

для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, 

сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-

професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг 

та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною 

пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), у тому 

числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, 

оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) коледжу не пізніше робочого дня, 

наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних 

відомостей. 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, 

що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три 



години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку 

денного засідання оприлюднюється на вебсайті (вебсторінці)  Комунального   

закладу охорони здоров’я  «Красноградський медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної ради . 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за 

квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських 

олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, про 

трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною 

формою є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що 

стосується цього вступника. 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 

фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за 

спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб 

(прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до 

зарахування та зарахування до закладів фахової передвищої освіти 

здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ "Вступ" вебсайту 

ЄДЕБО за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також 

інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками 

(розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО). 
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3apeecrpoaauo
r Minicrepcrni
rocrr.rqii YKpaiHr.r
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IHCTPYKIIIf,

rqoao 3arroBHeHHff (DopMu trspB[HHoi o6,rixonoi gorcyuenraqii

J\! 086/o "Megnuua aoBiana (niKapcstcnfi troucy.lsraqifixufi eucnonon)"

l. IJ5 Incrpyclir ofi3Haqae nopraor 3auorxeunr Qopuu [epBr.rHuoi o6nft(osoi
Ao(yl,{errraqii l'{! 086/o "MeaEsna lonigra (.:rir<apbrxri roncynrraqiinnfi
Blrcl{oBoft)" (aari - Qopua N 086/o).

2. Oopua Ne 086/o 3arroBHroerLcr BianoBi.q IbHr.rMr.r oco6auu au6yraropuo-
no,:riruriniqrmx :ax;ragir oxopour.r s4opor'x.

3. Oopua Ne 086/o e o6on'.rsxonuu ueglrIHI.IM AoKyMeHroM AJrr rroAaHM Ao
npnftrlrarunr.rx xovicifi nanqamHr.D( garraAiB Bcix piBHiB arpeAr.rrarlii.

4. @opva Ne 086/o rr.rgaerrcx drap.uuu (ainrnNunr.rur.r reparreBraMr,r, ne4ia'rpoM,
dnapru.r :aramuoi nparrnru - cilreiuuuu rirapxuu) repr4TopiaJr;Hn(
au6y.naropno-no.nixniuivrmx sama4ia nicnx saeepureux.r Hr,rMr,r noBHoro
o6crgxteHHr i BraHecenr{Jr Br.rcHoBKy rqogo npoQeciftnoi nplrgarxocri.

5. @opua J\! 086/o 3arroBHroerbcr Ha rligcrari sanucir y "Megr.ruifi r<apri
zu6ynaropnoro xnoporo" (Sopr'aa Ne 025/o, rarnepgxeaa qrrM Ha(aloM) ra y
BKIIa.qHoMy Jrr{crKy na nianirra ,qo uearvnoi raprn au6ynaropxoro xroporo (aani
- $opua Ne 025-llo), sareepgxenoi nara:ou Miuicrepcma oxopolrr sgopon'r
Vrpainu oig 27 rpyan.r 1999 pory J,{! 302, a raxox peynrrarin na6opampuux,
Qynrqiouamurx, penrrenircrr<nx, irrnrx Aiaurocrlr.rnnx o6crexenr,
o6'errunnrx ,qannx i oqiuru crany :gopoB't Ha qac npoBe.[eHns o6crexeHr
6e:nocepegxro nepea ruaavero 4oai4ru.



6. Ha rr.rryrunouy ,rucrxy $opur.r Ne 086/o npocrau.nxrorBcs r$rroBlll glraMn
3aK.rra,qy, trucJro, ruicrqr, (cronauu) i pir i'i rugavi.

7. Y rrylrrri I sr€3yrorres nosxe HafiMeIryBaHHt 3axn4qr oxoporra agopoa'x i
vicue:naxo.axenufr 3alrura[y, rqo augaa goai4ry,

8. Y rrynxri 2 :i clia a6irypienra anr.roy€T;ct HafiMerDBaHr{Jr HaBtraJrBuoro
3aKJIaAy, Ao {Koro 6yae noaaua Qopr'.ra J\! 086/o.

9.Y rrynxrax 3-6 sa3Hatra6r6cr: upissnqe, ilu'r, no 6aurori a6irypieHra, aara
Hapo.qxeHlul, Micqe [poxrrBaHHr.

10. .llpr.r 3aropueHHi rrynrry 7 er<asyorrcr nepenecer$ si*ropro"*o,
BpaxoB)'roqr.I 3axBoproBaHHr, flepeHeceni n gurxuorvry niqi.

I l. Y rryurri 8 sr€3)'rorrcq o6'errunui gani qogo crauy:gopoe'r a6irlpienra ua
. . gary o6mexeHru.

12. V rryurri 9 sa-:nauarotcr gani penrrelriecrxoro ({lrooporpa$ivNoro)
o6crexesus,

12.1, fIyHKTu 8 ra 9 sanosHrororrc{ BnacHopy{Ho 3a3HaqeHr.rMu B Hr{x
cneqiadcravr (reparreBr, xipypr, HeBponaronor, oKyJricr, oronaprurolor,
peurrenonor), saripxrorrc.r oco6rcrrMu rleqarK€lMr.r, ruraMrraMr,r-rurime i
ni4nrcoM.

13. V rrynrti 10 sa3Ha.rarorrc.s .qaru i laxi npoae,Eenrx na6oparopurx
,[ocni,4xeHB.

I 3 . 1 . Y qrouy nynrri Heo6xiAHo BI€3 drr pe3yrrcraru frK ycix o6oBrr3roBrx(
gocni.qxeur, rar i inuDx gocrigxeur 3aJIexHo BiA npooiruo ra gr.ruor
HaBrIaJIbHoro 3aRJra,qy, Ao rxoto HaAaerrct Me4lrqHa AoBiA(a rrloAo crarry
:gopoa'r a6irypienra.

13.2: Pesynrraru la6oparopHrr< Aocrigxeur, rri npoaegeHi 6fur6rxe rK 3a Mrcrrl6,
a Qmooporpa$iunoro 6in6rxe Hix o,4nn pir go garu auga.ri AoBiArcr, He Aificui.

14. Y nyrirri 1l sa3na.rarorrc.f, .qaur i gani nponegeurx incrpyueuramurx
.uocri.[xeHb.

15. Y rryurri 12 nxa.:1,rorrcx qara, Ao3a, cepir i Ha3na saco6in, rrrvn npoBeAeHi
ulenneHH.s BiAloBiAHo,qo KaJreH,qapr npoQiraxrrvnrx qerrJreur. BoHH
3anoBnrororEcr Ha ni4crari gaxrx "Me4rxuoi raprr au6ylaropHoro xBoporoii -

Qopua Nr 025/o (posgir "Bi.qor',rocd upo ueffreHHrl), 3arBep,e(eHa rlr.rM rraKa3oM.



16. Ha ni,rcragi garffcin y nynrrax 7-11 3anoBHroerbct rDrHxr 13 "Jlirapcrtmfi
Br.rcHoBoK npo fipoQeciiuy npr.uamictl'.

17. OopMa Ns 086/o gacsi,q-ry€Tlc.r nigmrcornr nirapr, rxufi ii sanoanrar, ra
repianurou sax;ragy oxoporur e4opor'r, npocraBJrterrct Aata aragavi, aaaip.rerrcr
ueqarKoro 3aKrraay i nragaerucr na pyxz a6irypierry.

18. Vci ranzcu peeymraria AosriAxer$ ra o6creNenr y tlopMi Ne 086/0 rroBlinni
rignorigaru aaanori.rurni garrau lregr.r.rxoi xapta a.u6yraropHoro xloporo
(Qopua Ne 025lo), :arBepAxeHoi qI.IM IraKa:]oM.

19; Oopua Ne 086/o s6epiraercx n naBrIaJrHoMy 3auraAi uporrrou q>rox
rarengapnra poriB. .
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IIOJIOI{EHIIS
IIpO CryAerrTcbK[fi rypTOItr.rTOK KOuyna.nrnoro 3aKJraAy oxopoHrt

3AopoB'q {<KpacHorpaAcbKfift MeAr.r.rHuft Qaxonuft KoJreAx>)
Xaprincrroi o6JracHoi paArt

I. 3ara.nrni no.loxcegnfl

1. 1. I{e nonoxenHr perJraMeHrye Qyuxqiouyeaunr cry,EeuTcbKoro ry?To)r$,rrKy
Br,rqoro HaBqfiBHoro 3arfia'4y, Br,I3Haqae nopsAoK Ha.qaHHr xr,rrnoBoi moqi, yuonu
npols,rBar{Hr, flpaBuna nnyrpirunroro po3rroptnKy,
1.2. Crygenrcrrcnft ryproxr.rrox Korvryna,trnoro 3aKJraAy oxopoHr.r :4opoa'x
<<Kpacuorpagcrxrafi r'reAxqnui $axonlri ronenxD XapKiBcbKoi o6:raclroi paAu
npn:uareua-f ,u:rx npoxr]BaHHr Ha nepior HaBqaHfir cryaeHrie.
1.3. Y cry4enrcbKoMy ry?roxnrKy, y pa3i norpe6ra, uoxyrt au4inrracx
npl,tuiqernx (orper.,ri xiuuaru) An.,r npoxrrBi rHr cinefi, u1o craopeui cry.{enralru
HaBrlalbHoro 3aKIaA/.
1.4. Xrarnosa urorqa ra MicII{ 3al'a,'I6xoro Koprrcr)EaHxr B ryproxr,rrKy He
ui.q:rxrarorr npurarusaqii, o6lrixy, :ar:ragaxnro, 6ponroraHmo ra HaAarrHr rrpaB
croponuiu oco6av. Koxse npr,ruiqeHm B rl?ToxnrKy rroBHHHe Maru
Qyrxqioua"uue nprnHaqeHHr.
1.5. IlepenpoQinroaaunr npr,ruirqeH; Moxe sgificuroaaruc* 3a no,qanu.sM
a.qr'liuicrpauii ra noro.4xeHHrM ri cryAenrcsroro pa.4oro ryproxr.trKy ra :asiA)tsaqa
ry?TOXI,ITKY.
1.6. Y ryproxurry Mox)T6 6yru noceneni inoropogni a6irypieirru na nepio4
Bcr1mHr,rx er3aMeHin, a rarox a6irypieurr,r s ur,rcna 4irei ninrrogoro roHrfiHreuTy.
1.7. floce.nesnx crygenrin Ao cry.qeHrcr,Koro ryproxrrrKy :gificnroerucr piureinntr
ar.rpeKropa KonepKy, a6o fioro 3acq'rrHr,rroM. O6oq'ssroso. norpi6He noro,{xeHurr
opfaHtMI.I cTyAeHTcbKoro czrMoBprlyBaHHr Ta rrpoQcn rKoBoro opraHBarlleK)

-z{+$/ke 2o2oe.
floro,rxeno



cry.{eHriB Ha [iAcraBi opAepiB (3atB) BiAnoBiAHo .{o XxrnoBoro KoAeKcy yKpaiHn.

flpu noceneHHi yKna.qaerEc{ yroAa Ha npoxlrBaHlrt.
1.8. flproxurox 3HaxoAr,rrLcq y cneqia:rr'uo s6yAoBaHoMy n'rrz noaepxorouy
npnvirueuni. B n rolry He AorrycKacrLct po:viueHHr xllTJroBr{x npruiuens ,um
npolru,rBarrHf, cryremia y nigaa,rax, uaflcapAax, rloKoJIlHI,rx noBepxax.
1.9. Y pa:i no,pe6r.r n ryproxlrrKy sltniJrflorrcx npruirqennx Arf, rlpoxcrBalrurl
cry,4eHrc6Krr( ciMei.
1.10. fyproxturox MeAlrqHoro KoneAXy Ha;Iexxrb Ao rlrrry 3axaJl;Horo qonosiqoro
ra xiuouoro npoxc.rranru s cauoo6cnyronynarrnau i cauoBptAyBaHruM.
1.11. flpoxunaunr B cryAeHrclKoMy ryproxr.rrrcy croponuix oci6 :a6oponxerscr.
1.12. fyproxr,rror, rpiu ocnonnoro [pI,BHarreHHt Moxe HaAaBarIr 3a oKpeMy Iurary
gogarxori fiocJryrl{, neporix .arax BI,BHaqeHxi ni,anonianuuu 3aKoHoAaBqI{MI{ Ta
HOpMaTI,IBHHMI,I aKTaMI.I.

1.13. V ryproxurry noaranni sa6egneq)tsarncr ueo6xi4ri )'r\.{oBr,r Aff npoxr.rBzurnr,
cauocrifinoi .nasqamuoi po6orra, rignour.rHKy, QfuilsHoi KynbD/pH, rmronnoi
po6oru. flpnr.riulennn canirapuo-no6yronoro nprrHaqeHrur alrgi;unrscr i
ocnarqnorrcx arigHo 3 qr,rHHI,rMI,I caxirapnnlru nopvaMu ra npaBrrJraMr,I yryI{MaHHt
ryproxurxie.
1.14. Buyrpinruifi po3noprAoK po6oru ryproxrrrxy BcrarroBJrroerrcr flparutra.ulr
rnyrpiulrsoro po3noprAKy, rqo pospo6rxotcr ua nigcrari qroro llo.:roxeuur i
3arBep4rqrrorrcr Ar,IpeKTopoM Koneax(y :a norogNenrrru i3 cryaeHTcbKoro panolo ra
npo(DKoMoM cryAeHTiB.
1.15. flpaaa i o6os'ssKr.r nparlirnr.rrin ry?roxrrrKy Bn3Haqarorbcr noca,{oBnMl{
incrpyxqixr'arl, rri :arBepa)Ky€ xepianux naava.nrHoro 3ar{Jra,ry/.

II. HaaaHns xuTJroBoro *ricqn n ryproxurny

2.1. Po:uirqeux.r, roceJreHHr ra BI-IceJIeHIUI cryAeHTiB B ryproxr.rrKy, yMoBI.I
lpoxr,rBar{H{, npana ra o6on'rsrr.r npoxltBax}qrx Bltsuaqar}Tlct flonoxeruau npo
cryaeHTcbKrli rypro)Kr.rroK Kouyna;rrnoro 3arna.{y oxopon}r 3AopoB't
<Kpacxorpagclrufi ue4uvxnfi $axoerri Kone.4x)) 3a norogNennnr.r ir cryaeHTcr,Koro
paAoro ryproxr.rTKy.
2.2. Pognolitr rraicqr 4rrr rrpoxr,rBaHrrr s4ifiorroerscx pinrennnra .q{pe(mpa
xone,qxy is aoaepxaHrrrM caxirapnux HopM 3a rroroAxennrrr.r :i cryaerrrcrxoro
paaoro ry?roxr.rTKy.
2.3. Cnncxlr cryaeHris Ha rrpoxxBaHrur ror),IorBct xepirrurravlt ara,revirura rpyn,
noroA)K''ror6c{ is saniaynauavr.r ai4,4ilerr, cryAeHTcBKoIo paAolo ra
3arBepAtq.rorbcr Kepinuuqreov ue4ra.rHoro KoneAxy.
2.4. Buginennr rr.ricql Anr qpoxrrBaHrul npoBoAr,rrlcr nporrroM Bcr,oro HaBq:rJrBHoro
poKy.
2.5. Cryaenrou, rlo noceJrrerBcr B r)?Toxrrrox, Trrrrrer6c.{ sama, o6lrparorrcr nci
neo6xiaui Mearaqui Aosi,qKlr, yKJranaerbc{ yloAa Ha rroceJleHHr, BHocI,ITBcr nJrara 3a
npoxr.rBar{Ht He MeHrrIe, qr,rM 3a rpr,r uicrqi nanepeg. Crygexry ar4ilrerrcr lricqe r
ryproxj,rrKy .4rrr fipoxnBaHH.f, .



2.6. flocerenn.*, flpunlrcra, sa6esne'reHH.f, seo6xiAruu MafiHoM art npoxllBarrHt'

runr.rcra, peecrpaqir, si.4noni1anrHicrb 3a cBoeqacxy rlnary 3a, rrpoxlrBartl{

rroKlra,{aerbcf ua ai,4nonigalruy, npl'BHar{ery aJI{ IIEOTO OCOoy (3aBrAyBac

ryproxr.rrxy).
2.1. Crynetr noauneu 6yna o:nafiounenuft nin ni4nuc s flpaaulauu anyrprruuroro

po3noptaKy r)?ToxI.'ITKy ra npaBlrnaMfi rerurirra 6esneKl't'

2.8. B pa.:i ueuepeg6aueurx o6cranrnr ra 3 rroBaKHrD( nprulrH cryAeHTIr' tqo

npoxrrBamTs y ry?ToxllTKy rvroxlT r 61nr'r nepece.neui go inruoi rfurnaru ga

piurenuxu agninicrpaqii ryproxnncy 6es uoripueua-r y'loB rlpor{rrBaHlrt'

2.9. Ciuefinuu cryAeuraM Ha,4aerbc{ xi}trara 'qrs flpo)KI'IBar{Ht npu y'loai, rqo qi

cryAeuTu e 3 qrrcJra KoHTI.IHTeHTy cryaeuria K3O3 <KpacrrorpaacrrNft ueArlunrft

$axoarfi ro;regx>>. flpoxlrnanxr 4ireft r raxrx cir'r'rx g ryproxlrrKy He

nepe.u6aqeso,

.. III. KopncrynanHs ryprorlflrrRoM. Ytuonu npoxnnannn

3.1. Bxia Ao ryproxllrKy
06.00 - s o6os'.tgKosll{

Mertrr(aHutM ,qo3BoJlf,€rbc.{ go 22.00 ninuro, a s 22.00 ao
3aJII4coM npI{LIu H raKoro :anisueHHt I cneqizursuomy

xo/pHaJrr.
::. giagilyea.{i (6arrrs, polrsi ra 6nterri) Malorb rlpaBo nepe6yaaru a

r),proxr.rrKy : 8.00 ,qo 20.00. flpn axo.qi ao ryproxl'(rKy siABi'q.Baq npen'xnrue
qepfoBoMy ryproxrrrKy aoKyMeHr, II1o racnigYye oco6y, peecrpyerrct qeproBlrM

ry?roxrrrKy'n cneqia,rrnorury xlpIra;ri i y cynponogi MerrlxaHut si'4BiA)tsaq

npo"ol"*-ao ryproxlrrKy. Bipinysac noKlrAae r)?roxlrmr y cynpoeoai uroro x

MeIKaHII{. Bi4noai4altxicrr :a nigni4ynaua Hece MeI]rKaHeqB ryproxlrrKy, Ao
rxoro npu61t ninai,rynau'
3.3. Kynrrypno-rr,raconi gaxo,qu B r)?roxl'IrKy snificulolorrcx BiAnoBuHo Ao
n;rauy srxonuoi po6oru, rqo pospo6:rretlc.a BIrxoBareJIeM' po3flIqAaer;ct Ha

saciAarui cry4enrcrroi pa,4I,I ryproxrlrKy ra 3arBepAxyerbcf, KepiBIfl4IIrBoM
HaBqaJrEHOrO 3aKIra,Q/.

3.4. Vci saxolu nosugHi gariHqltrucl go 22.00 ro,4uIu.

3.5. flpuuirqenlu ryproNnrry nogi:rxerlct Ha xoJIIr, Ae posMirqeui qornplr xiunarlr

anr npoxuBaHus cry4enrin, ari o6uparorb crapocry xony 3 qrac:ra l"re raHrlis'

3.6. Vci one***qi ryproxl'Irry 3aryqalorbcc Ao roclroAapclKlrx po6ir is

carraoo6crryT oaynanlrxrra (ninrplrrvrannr [optAKy i qucrorl4, cauirapui Ani, ronlo)'

3.7. CryAeHr, rqo npo)KlrBae B ryproxtrrKy Ma€ rlpaBo:
- (opficrytsarr.rct nprnrirqeunxuu HaBcarbuoro, r<ymrypno-uo6poBoro, MeAI{tIHom

Ta crloprrrBHoro npLBHarIeHHt, KaMepaMI'I s6epirannx, inrurru o6nagnannrr'r ra

MafiHoM ryproxs,ITKy;
- Br{Mafarrr cBoetracHoto penoury a60:arr'rinu o6laAnannr, ue6nin, nocriEnoi

6inugr*r, roqo, a raKo)K ycyHeHH.t HeAodr<in y ea6esneuenni no61'ronrx yuoa;
- o6uparu ra 6yru o6pannr.r 1o clc,ragy opraHiB cryAeHTcb(oro caMoBpqA)tsaHH.f,;
- qepe3 opraHrr cry,4eHTcbKofo caMoBptAr'BaHIUI ry?TOXIrrKy 6paru ytacrs y

aupiureui nutaur, noa'laanla< g no.:rinruenntM xr'rt:rono-no61T oar'rx )'IuoB'
opranisaqii Kynbrypuo-BnxoBHoi po6oru i 4o:rinn, po6orn npauiaul4tia

ryproxrirKy, Tolqo;



- 3Beprarr.rcb 3i cKapraMr.r Ha po6ory [parIiBHr.rKiB ryproxrrrKy i xr.rrnoBo-flo6yroBi
yMoBi.r, Iuo He BiAloBilarorr, BuMoraM floroxeHHjr npo cry,{eHTcbKufi ry,proxrrroK
Ta HopMaM o6raAHaHHr Ta yTpnMaHHrr rypToxr.rTKiB, Ao KepiBHrrrITBa Br,ruloro
HaBrraJrbHoro 3aKJraAy Bi.qloBirHo Ao 3axony Yrcpaihu <flpo 3BepHeHrrr rpoMaA{rD).
3.8. CryaeH", rqo npoxrlBae B r]?ToxrlTKy :o6os'sgauxft:
-:uar i sfiror).aaru flpanula anyrpiLlftoro po3noprnKy;
- cBocrracHo cnJ'ra{yBar}r 3a rrpoxr4BaH}ur iAoaarxosi nlarni nocry.ru, sKur.rr sig
KOpr,rcTyeTEcr;
- ni4rpr,nrrlaarN vr.rcrory i noptAoK y cgolx rivaarax ra uicqm 3afaJlrHoro
Kopr,rcr)tsaHrrrr, 6paru yqacrl y acix arqax po6ir ron's3aHla( i3
cauoo6crryronyrannrv;
- A6afinlreo craBrrrracb 4o rr,rafina ryproxnrKy, eKorroMHo Br,rrparrarr.r relulo,
enexrpoenepriro, ra: i aogy;
- ga6e:neqrarr,r HasBHicrE Ay6riKariB x.no,rie aig ri .rrraru g 3aBi,qyBarra ry?roxrrKy,
a r pa:i earvrinr,r :auKa y ABepD( 3,qarlr fiolry rinnoninurfi gy6:rixar r,uovin;
- cBoeqacHo IIoAaBarI,I 3atBKI,I Ha peMoHT eneKrpl,rrlHofo, cantextivuoro o6.naAnannx
i rlre6;ris;
- npo rci uag:alrvafini no4ii n ryproxurry repuinoao nonigoururu raai,uyaaua

rypToxr,rrKy ra opraHH cry.4eHTcBKoro caMoBprA)tsaHrur rypToxr.rrKy;
- ni4uxo4onyraru :anogixui uarepianrui s6urxr,r nignoni,qno ao saKoHoAalcrsa;
- aoq)l.rMyBar[cr npaexn rexHiKfl 6ernena ra noxexnoi 6esnerr;
- peecrpyBarrr,qoaarKoBi eneKTponpr,ura4r n :anigynaua ryproxr,rrrq/;
- nonepeax)tsarrr qepfoBoro no r)?To)IMTTT npu sanmleuni rlproxlrrKy rlportroM
po6o.roro rlrxux;
- nicrf, :aKiH.reHHr HaBqaHHr a6o npr .4ocrporoBoMy no36aBneHni npaaa ua

[poxr.rBaHHr B ry?roxr.rrKy ogarr,r vafiuo ryproxr,rrKy, ruo nepe6yBano B fioro
xopucrynanui i xir*.rnary B HaJrexHoMy craHi ra Buce,Tr,rrrrcr 3 ryproxnTny B
ABOTHXHEBIIII TEPMIH.

3.9. Cryaenry, xxuft npoNrnae y ryproxlrrry, :adopoxrerrcr:
- rrepecer.trTnc{ s ogniei xi}rnarr.r s inlry 6es floroAxeHrrr ia :aniAynaveu
ry?TOXnTKy;
- nepepo6rrrn qu nepeHocr,rrr,r iuoenrap i ue6ri s ognoro nprarvrirqenur 4o iuruoro
a6o BriHocr.rrr.r ix 3 ry?roxurKy 6e3 ao:nony :ani.ryeara r)?roxr.rrrry;
- npoBoAuru enerrpovonraxui po6orrt a rivnarax ra B ryproxr,rrKy, rrepepo6rrrlr i
peMoHTyBaTr,r eJreKTpoycTaTKyBaHrrr;
- Kopr,rcryBarr4cr efieKTpooolrplBaqaMr,r ra eJre(TpoTIJII.ITaMLI B XI,ITJIoBI{X KrMHarax;
- npoBoar,rrr,r uacori:axogu B ryproxnrKy 6eg nzcrlrosoro gosrorry :ari,41'nava
ry?TOXUTKy rru 3acTyIIHr{Ka AnpeKTOpa;
- 3aJrrruarr,r cropouuix oci6 nicrr 22,00 ro4vlau 6e: nncruororo gosno.ny
sari4yrava ryproxurry;
- fisurrlTll, B)KrrBars ra o6epiraTla cnuprni nanoi, napxorr,rvni a6o roKcr4.rHi
peqoBr,rHu, nepe6yBarfi B craHi alroronto, rorcr.ruuofo qr.r HapKorr,rqHoro cn'.f,HiHrr{;
- ropyrxyBarr,r rr.rnry g 22.00 ,qo 07.00 m4iHli;
- cTBOproBaTr,r nD/'l\{, a TaKox BMHKaT}r re.neriaiftny, xoun'nrepny ra aygioanaparypy
na ryuuicrr, qo nepeBr.rtrrye 3Byroi3ortqifiHicrb KiMuarr.r;
- TpI,IMaTs B ry?TOXr{TKy TBapUH.



3.10. 3a arrraruy f{acrb y KyJrbrypHr.rx eaxo4ax, po6orax 3 rroKparrleHrrr }'}.roB
npox[BaHrr, crany r]?To)ro,rrKy ra npuneuoi repuropii crygeHru, xri
npoxr4Barorr y ryproxr,rrny, Moxyrb 6pu :aoxoveni.
3.11. 3a nopyrueHHr flpanun aHyrpirunboro po3nopr.qKy B rypronqrKy Ha
crygenria, xri npoxr.{BarorB y ryproxnrKy, Har{Jrararorbc.r cr{rHeHHr:

- 3ayBaKeHHrI;
- .4oraHa;
- BiAMoBa B floceneuni go ryproxurry na nacr)mnlrfi nansanrnufi pir;
- posipaarmx yro,Er.r Ha npoxtrBarrur nig uac nanva:rnoro nepiony.

3.12. 3aoxoqenns a6o cr.nrnennl cryAeHTaM, ari npoxurarot y fyprolrerrKy, y
BctlrroBleHoMy noprAKy Br,rHocrrbcr r<epiarmlrnou Koneg;x5r 3a rro,{aHruM 3
opraHaMu cryAeHTcBKoro caMoBp.f,ryBar{Hr ra rrepBr.tuHoro npoQcnirxoaoro
oprani:aqiero cry4ernie.
3.13. floprgon lpoxc.rBaHr r cryAeHriB y ry?roxr,rrKy y xaniryrrplnfi (ai$rycxnlrft)
nepiog nr.rsnauaemcr 3 )paxyBaHH{M ix no6axaut 4r,rpeKTopoM Kon€Axy.

IV. Bnce;renns ig cryAeHTcbKoro ryprorsrrKy

4.1. A6irypienrr.r, qo 6ynr.r noceleni na nepiog npouegennr rcrynurx icnrarin go
HaBqalrbHofo 3aKna"qr i ue 6y;ru sapaxonaui 4o nanvalruoro 3aKJraAy Br,rceJrrrorlcr
nporrrou 4o6r.r nicnr Brr(oAy HaKa3y npo 3apax'tsar{Hr.
4.2. llpu ai,upaxyaanui 3 EaBsarbHoro 3a(na.er' ra npr.r ftoro sariuqeHHi
po3puBaerbcr yroAa Ha npoxr{BaHrrr cryAeHTa, rKr,ri 3arr,rlrae fioro B
ycrar{oBJreuoMy rrope,EKy B Tpr.raeHr .rft reprrliu rig glrr ruga.ri nignoaiguoro naraey.
4,3. Bracerenns cryAeHTa 3 ryproxr.rrKy :4ificnloerrcx gi,qnoeiAuo Ao yvHHoro
3ar{oHoAaBcrBa Vrpainn. V pa-:i nopyleunr cryAeuroM yrc.qr,r Ha npoxr.rBaHHr B
ryproxlrrry, nin rracen*errcl, nonricrro ni4nxogoeyroura sanogixui s6r.rrxr.r.

V. flnara ga xrnro ra trocJlyr[

5.1. Bapricm uicq.a npoxuaann.* B ryproxsirKy cKJraAa€r;cr s naprocri fioro
yrplrMaHrrr ra naprocri o6os'r:rosrD( uo6lnoarrx nocJrp, qo HanarcTrct
cryaeHraM, {Ki npoxr.rBarcr6 y r}?Toxr.rTKy.
5.2. Konxpernni posuip onnarr 3a rrpoxr,rBar{Hf, B ryproxuTKy ycrafloBJrroer6ct
xepirnr.r4rsou ronegxy i pospaxoaye"rucr ai4noainxo Ao 3aKoHoAaBcrBa, rapurpin,
lop.tAKy po'Bpaxyurin sa xor,ryua.rrni nocl)rnr :alexno ai4 pinnx xouQoprnocri
XI.ITJIA.

5.3. Kourperuufi po:paryllor po:rr.ripy orurarri ra Bap"ocri noc:ryrr sa npoxr.rBaHrrr B
ry?TOXr,rTKy nOroA)KyeTECf 3 OpfaruMl4 cTyAeHTcbKOrO CaMOBpOSA'tsaHHr Ta
IrepBr.rHHoro npoScninroaolo opranfuauiero, BoHr.r MruorE 6ynr gonegeui go nigoua
cry4enrio.



5.4. Onnara 3a xIrrJIo ra na,{arri nocnyru sgificnroerrct Ire Menlre HbK 3a MrctrF
ynepeA.
5.5. Aoaarrosi nocJrtrr.I, ro HaAzuorbct 3a 6axaHHtM cry4enrauu, rri
npoxrrBarorE y rypToxI,ITKy, clnaqyroTEct oKpeMo.

VI. O6oe'q:xrl xepinunurna xanuaJrbnoro 3arcJlaay
ra aquinicrpaqii ryPToxIrrI(Y

6.1. Kepianuqrao Korea)Iq/ Hece gi.anoaiaaJrHicrr 3a HaJle)KHy excnrryaraqiro i
yrpnMaHrrr r)?ToxrxrKy, ,{orpr,IMiurnt B HboMy ycrarroBnennoro noprgry i npaar.lr
lpoxuBaHus, oprani:aqiro no61'ry cryaeuria, .ar<i npoxaaarorb y ry?ToxlrrKy,
suxonuoi, rcy.irr,rypnol i cnoprurno-osnoporroi po6oru.
6.2. Kepirnraqrao KoneAXy ra aauillic"rpaqi.r r)?roxnrlqr nonuuui gorpnul'narlrcx

flonoxer*rr npo crygeurcr'rui ry?ToxriroK Koruyra:tnoro 3aRJIaay oxoponl'I
sgopon'x <<Kpaurorpancbru.Ifi MeAnHIrfi Qaxoeld xone4x), yroAI'I yuageuoi :i
cTyaerrToM Ta I{opM qHHHO|O SaKOHOAaBCTBa'
6.3. Kepienuqreo KoJIeAxT ra aguixicrpauix rypro)KIrKy 3,4ificHro€ 6esuocepe,4ue
xepinnuqrao rocno.qapcbKolo aiqrtHicrlo ta excnryaraqiero r)?Toxr'ITKy'
opraui:aqiero npoxfl.IBar{H{ ra no61"ry cryAeHriB 3 AoAepxaHHtM canirapurx,
exororivnrafi ra nporr{ro)KexHrrx HopM,
6.4, Kepiaunqrao xoJle,qxy ra aAMiHicrpa4i-n ryproxnrxy so6og'xgaHi:
- ga6egneqnrn nuxonannx flpaarlrt nnyrpiuHroro polnoptAKy B ry?ToxI{TKy;
- yrprlrryBarn npnriqeuHr ryproxxrKy B HanexHoNry craui ei1noeiauo ao
BcraHoBJreHI,Ix caHiTapl ,Ix HopMa ra rlpaBl'In;
- yKoMnneKToByBaT ry?ToxI,ITOK Ue6nn"rn, o6na,{HaHHtM, 6i.nn:noro ra irnruu
irmeurapeu ai4noai4uo go ncranoa.neHlrx HopM;
- npoBo,[r.rrrr o6MiH nocritruoi 6inasuu ninnoai4ro Ao caHiTapHID( npaBItI;
- :a6e:nevynatu c"ryAeHTiB, xxi npoNunarorr y ryproxl'ITry Heo6xiAHI'rM

o6lagnaHurM, iunentapeu, inc, pynleHrolr,r i uarepia,rar',rn Atlt po6iT 3

o6crryroaynanHr ra npu6rlpaxnl ryproxrrry i npnler,roi reprlropii;
- saiftcuroeaur 3axoAlr 3 oxopouu uarepia;rrnzx qinlrocrefi ryproxcrrlcy ra

MarepiaJrbHr.rx rliHHocrefi cry,qeHriB, txi npoxurarou y ryproxlrrKy;
- cBoeqacHo opfaHi3oByBarl.I npoBeAeHHt peMoHTy ry?Toxr'rrry, iunenrapro,

o6,ra.tuarxl, yrpnMyBarll B HaJlexHorry crali :arpin,reny repnropiro ra jereHi

HacanxeHHr;
- 3.{ificr*oBarr.r 3zxo.4lr 3 noKparIIeHHt xrir:roro-no6yroaux yMoB y ryproxltr(y,
cBoerracHo flp[ftMarr,r saxo4u e peari:aqii nponosnqifi cryAenrin, xrci npoNraaarorr y

r)?roxflrKy, inQopr"ryrarn ix upo nplrixrri pilreunr.
6,5. flonoxeHHt rlpo ry?ToxllTox Kouynallnoro 3aKlIaAy oxopoHr'I 3aopoB'fi
(KpacuorpaAcrrr.Ifi ueatnnuil Qaxoarai xonegx) p$po6neHe Ha ocrogi

<<floroxenns npo ryproxI.ITKrD), 3arBepAx(eHoro HaKa3oM Muicrepcraa
perionalr,noro po3Br4TKy 6yaianuurna ra xI{ltJroBo-KoMyHaJIEHoro rocnoAapcrBa
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- заступник голови Приймальної комісії; 

- відповідальний секретар Приймальної комісії; 

- уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв; 

- заступник відповідального секретаря Приймальної комісії; 

- члени  Приймальної комісії (завідувачі відділення, керівники структурних 

підрозділів тощо); 

- представники органів студентського самоврядування відповідно до пункту 

6 частини п’ятої статті 40 Закону та профспілкових організацій. 

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора  

з навчально-виховної роботи Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської  обласної  ради. 

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники 

призначаються наказом директора Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний фаховий коледж» з числа провідних  

педагогічних працівників цього закладу фахової передвищої освіти. 

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається керівником 

вищого навчального закладу до початку календарного року. 

1.3. Для виконання завдань, покладених на Приймальну комісію,  здійснення 

нею своїх функцій відповідно до наказу директора Комунального закладу 

охорони здоров’я «Красноградський  медичний  фаховий  коледж» 

Харківської обласної ради створюються такі підрозділи Приймальної комісії: 

- предметні екзаменаційні комісії; 

- комісії для проведення співбесід; 

- апеляційні комісії. 

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід 

утворюються у випадках, передбачених Умовами та Правилами прийому, для  

проведення вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття 

фахової передвищої освіти  на основі базової (повної) загальної середньої 

освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших 

навчальних закладів, науково-дослідних установ. 

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. 

Головою апеляційної комісії призначається заступник директора  з 

навчально-виховної роботи Комунального закладу охорони здоров’я 

«Красноградський медичний  фаховий коледж» Харківської обласної ради, 

який не є членом предметних  комісій.   

При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної  середньої 

освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних 

працівників   закладу  фахової передвищої освіти та  вчителів системи 

загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної 

екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід Комунального 

закладу охорони здоров’я «Красноградський медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної ради . 



 Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором 

Комунального закладу охорони здоров’я «Красноградський медичний  

фаховий коледж» Харківської обласної ради. 

 Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, 

апеляційної комісій підписується директором Комунального закладу охорони 

здоров’я «Красноградський   медичний фаховий коледж»  Харківської 

обласної  ради  після затвердження Правил прийому  Комунального закладу 

охорони здоров’я  «Красноградський медичний фаховий коледж» 

Харківської  обласної  ради. 

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності 

Приймальної комісії, затверджується наказом директора Комунального 

закладу охорони здоров’я «Красноградський медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної ради з числа педагогічних працівників та навчально-

допоміжного (адміністративного) персоналу навчального закладу фахової 

передвищої освіти. 

1.4. Склад Приймальної комісії , за винятком осіб, які входять до неї згідно з 

посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. 

Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж 

три роки поспіль. 

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних та апеляційної 

комісій не можуть входити особи, діти яких вступають до цього вищого 

навчального закладу у поточному році. 

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії 

 

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту Комунального закладу охорони 

здоров’я «Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської  

обласної  ради, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію)  Приймальна  

комісія розробляє Правила прийому, які затверджує педагогічна рада   

Комунального закладу охорони здоров’я «Красноградський медичний  

фаховий коледж» Харківської обласної ради. 

2.2. Приймальна комісія: 

- забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх 

питань вступу до закладу фахової передвищої освіти; 

- організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск 

вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях); 

- подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина 

база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв 

вступників в Єдиній базі; 

- координує діяльність усіх структурних підрозділів закладу фахової 

передвищої  освіти щодо підготовки та проведення конкурсного відбору; 

- організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору 

спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню 

підготовки вступників; 



- організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових 

служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії; 

- забезпечує оприлюднення на веб-сайті Комунального закладу охорони  

здоров’я «Красноградський медичний фаховий  коледж» Харківської  

обласної ради  цього Положення, Правил прийому та інших документів, 

передбачених законодавством; 

- приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і 

джерелами фінансування. 

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох 

третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно 

доводяться до відома вступників. 

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує 

голова і відповідальний секретар Приймальної комісії. 

 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії 

 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, 

передбачені Умовами прийому і Правилами прийому. 

Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з 

пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Комунального  

закладу охорони здоров’я «Красноградський   медичний фаховий коледж»  

Харківської обласної ради або печаткою відповідного структурного  

підрозділу  закладу фахової перед вищої освіти в журналі реєстрації заяв 

вступників, в якому зазначаються такі дані вступника: 

  порядковий номер (та/або номер особової справи); 

  дата прийому документів; 

  прізвище, ім’я та по батькові; 

  місце проживання; 

  стать, дата народження; 

  найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий 

ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень; 

  номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо- 

кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту; 

  номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість 

балів з конкурсних предметів; 

  інформація про документи, що дають право на особливі умови 

зарахування; - причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та 

зарахуванні на навчання; 

  підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про 

їх повернення (номер поштової квитанції). 

 Вступнику видається розписка про прийом його документів за 

підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена  закладу 

фахової передвищої освіти або штампом Приймальної комісії (її 

структурного  підрозділу). 



 Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків 

відсутності документів, передбачених Умовами  та Правилами прийому для 

реєстрації вступника. 

 Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих 

систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого 

дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної  

комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після  

закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується 

підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та 

скріплюється печаткою  закладу фахової передвищої освіти або штампом 

Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються  

виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких 

зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем  

(його заступником) і скріплюється печаткою закладу фахової передвищої 

освіти або штампом Приймальної комісії (її структурного підрозділу). 

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у 

конкурсі, про що повідомляє вступника. 

3.3. Для проведення вступних іспитів  закладом фахової передвищої освіти  

формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; 

відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або)  

одержання-повернення письмової роботи. 

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 20 

осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш 

результатів вступних іспитів. 

3.4. Розклад вступних іспитів, що проводяться Комунальним закладом  

охорони здоров’я «Красноградський   медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної ради, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті  закладу фахової 

передвищої освіти та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше  

ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання  

за відповідними  ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами 

навчання. 

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані 

ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, 

після чого знищуються та про що складається відповідний акт. 

 

ІV. Організація та проведення вступних іспитів 

 

4.1. Голови предметних екзаменаційних комісій, які відповідають за 

проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться закладом фахової 

передвищої освіти , екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії  

оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові  

Приймальної комісії після затвердження Правил прийому Комунального 



закладу охорони здоров’я  «Красноградський  медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної ради . 

Форма вступних іспитів у Комунальному закладі охорони здоро’я 

«Красноградський  медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради і  

порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому.  

На навчання  для здобуття фахової передвищої освіти  на основі повної 

загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні 

іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного 

оцінювання відповідного року. 

4.2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива 

атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно 

виявити рівень своїх знань і умінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в 

яких проводяться вступні іспити, не допускаються. 

4.3. Іспит в усній формі або співбесіда з кожного предмета (дисципліни) 

проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких 

призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту. 

Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії 

відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної 

відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та 

членами  відповідної комісії. 

Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується 

вступникові в день її/його проведення. 

4.4. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить Комунальний заклад 

охорони здоро’я «Красноградський  медичний фаховий  коледж» Харківської 

обласної ради у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не 

менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії. 

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші 

зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря 

Приймальної комісії  навчального закладу, який видає їх голові 

екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком 

іспиту. 

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де 

проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій 

особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. 

Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на 

аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не 

допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. 

Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях. 

Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної 

техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та 

підписуються вступником. 

4.6. Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми 

часу (в астрономічних годинах, не більше): 

- з мови та літератури: 



твір – 4 години; 

переказ – 2 години; 

диктант – 1 година; 

 з інших предметів – 2-3 години; 

- тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до 

тестів. 

4.7. Під час проведення вступних іспитів не допускається користування 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та  

іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії.  

У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх  

джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у 

випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого 

вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При 

перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше 

мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами 

прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза 

конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного. 

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає 

письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості 

одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії 

зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша  

письмової роботи. 

4.9. Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у 

зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не 

допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених   

документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних 

іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і  

розкладу проведення вступних іспитів. 

Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати 

екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими. Після 

закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної) комісії передає усі 

екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або 

керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії. 

4.10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник 

проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий 

або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші 

письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових 

екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що 

можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім 

члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії,  

додатково перевіряє голова відповідної комісії. 

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря 

Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових 

відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної 

комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, 



відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між 

членами комісії для перевірки. 

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у 

приміщенні  закладу фахової передвищої освіти членами Приймальної  

комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня  

Приймальної комісії. 

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені 

зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар  

Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають 

для перевірки роботи двох членів відповідної комісії. 

4.12. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і 

контроль за роботою членів комісії. Він додатково перевіряє письмові  

роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою  

оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 100 балів, більше ніж  

на 175 балів, а  за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – 

менше ніж на 4 бали, більше ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії  

додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж  

визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів,  

необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза  

конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків  

інших робіт і  засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки. 

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях 

членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії  оцінок 

(за результатами додаткової перевірки головою відповідної  комісії або за 

висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом  голови відповідної 

комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням 

Приймальної комісії. 

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості 

з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою 

предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії 

відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які 

проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників. 

4.14. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання 

яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та  

Правилами  прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в  

конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого  

складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються. 

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному іспиті у  Комунальному закладі охорони здоро’я  

«Красноградський   медичний фаховий  коледж»  Харківської обласної ради  

(далі –апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше  

наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.  

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у 

присутності вступника. 

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. 



Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та 

доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних 

випробувань. 

 

V. Зарахування вступників 

 

5.1. Список  рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється 

Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів 

кожним вступником у строки, визначені  Правилами прийому. У списку 

зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за  

формами  фінансування навчання. 

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому строк 

не подали до Приймальної комісії оригінали сертифікатів Українського 

центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про здобутий ступінь 

вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатки до них 

державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок 

коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних 

пільгових довгострокових кредитів. 

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або 

довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з 

результатами іспитів випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші 

співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до закладу 

фахової передвищої освіти, зберігаються в їх особових справах протягом  

усього  строку навчання. 

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних 

осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до 

Приймальної комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного цінювання, 

документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в 

установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому 

закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою 

підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у 

навчальному закладі   протягом усього строку  навчання разом з оригіналом 

довідки  закладу, у якому зберігаються  оригінали документів.  

Довідка видається на вимогу студента  закладом, у якому зберігаються 

оригінали зазначених документів. 

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні 

Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови 

зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами 

участі в конкурсі тощо). 

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор Коммунального 

закладу охорони здоро’я «Красноградський  медичний фаховий коледж»   

Харківської обласної ради видає наказ про зарахування вступників;  

інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та  

оприлюднюється. 



5.4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки 

встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі  

вступом до Комунального закладу охорони здоро’я «Красноградський  

медичний фаховий  коледж» Харківської обласної  ради . 

5.5. Після видання директором Комунального закладу охорони здоро’я 

«Красноградський   медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради  

наказу про зарахування вступників на навчання уповноважені особи  

Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні 

відмітки щодо  зміни статусу вступника та верифікують в Єдинії базі накази  

про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та  

Правилами прийому. 

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, 

довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі  

щодо вступу до іншого  навчального закладу. 

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні 

форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який 

затверджується на засіданні педагогічної ради Комунального закладу  

охорони  здоров’я «Красноградський медичний фаховий коледж»  

Харківської обласної ради. 

Розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради Комунального 

закладу охорони здоров’я «Красноградський  медичний  фаховий  коледж»  

Харківської обласної ради,  протокол № 4  від 28 грудня  2020 року. 
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rlpo0eciiEoi Air.r6Eocri.

Iloprgor arcpegaraqii rriAlrra€ ouprno,4nerrHro pa3oM 3 yMoB6Ma npldouy.
2. _Ilpoue,q/pa ari?€,qqraqii lpe4craBnrrie aaranrronaqionanrmx, perionanrnrrx ra MicueB[x

3aco6iB MacoBoi i[+opMaqii ra uesanexaax NyplaricriB uprl rrpniMarrsii KoMicii 3Aiicno€r6c,
sep€ 4-rperqopa (oneaxy.

3. IIpaBo Ea axpe4rraqilo MarorL 4peAcraBrrriKu gaco6is Macosoi inrbopvaqii Vxpaihu,
E6anexrf x)?Ea,.ricrtr, a raxox iuoseuai Kopecllorr.AeHTlt ra rrpeAcralBElrKa iEoseMH{x gaco6in
MacoBoi iuQopMaqii, a(pe4rronaui Miricrepcrrou iuo:euulrx cnpan Vxpainlt

Axpe4rrraqix lgpnanicr4 npaqirurra :aco6y MacoBoi iH$opMauii i4iiicruocncr 6erorurarno
Ha [iacraBi ioro 3amr a6o no4annr aaco6y MacoBoi is$opMaqii.

4. An?eAr-rtarlir Moxe 65nu nocdinoro ra rriMqacoBolo. IlocrifiHa anpe$_1-r.auu HsuraerEo, Ea
nepio,4 po6orx npl{iMa,'rbBoi rouicii rore4xy. Tr-rnrqacoga aKpe.{uraqn Ha.[,lcrbc,
4peacraBrrrKaM 3aco6iB MacoBoi in$opMaqii na nigcraei ix :assu ii 3a3uaqerrrr Il,t cmorv
arpegr-rraqii n pa:i sa.rrairtr, nocriftuo arpeAuroBa.Eoi oco6[.

. 5. 3arBa (nogarma) ra axpeprrardp rroAaer6cr Ao uovarr<y po6orr.r npafuaaarnoi xouicii na
i*1" *p"*topu r(oJreAxy B rnrcrMoBoMy BrrnsAi Ea o@iqiiuoMy 6aanry saco6y ruacoaoi
isQopuauii ea nigrucou fioro repiunar4 _nclti sacsiAsyerr,cx nevarxoro saco6y uacoaoi
iHOopMauii.

6. V ga.rei, uoaauii xTptranicrou, npaqieuaxoM 3aco6y MacoBoi is+opuaqii saruauae-rrca:
- npisar.uqe, iv'.r ra no 6arr,KoBi;
- TIoETOBa aApeCa;
- nouep uco6y sn'.rsrcy;
- aapeca eneKrpoHEoi [ortrTI-I.
,qo 3a{Bn aoaarorrcr xouii 4orlarerria, qo nocoi4rSnorr oco6y ra 3acBiaqJtor6 ii ryo$eciinyuanexuicrr, I ua.nnoro $oror<aprxoro posuipou 3x4 crrl.
V uo4anni saco6y tuacosoi itt{opMa{ii sa3uaqasrbcf,: ioro rroBue safii,{et}Batxr, aara r rroMap

peecrpaqir, nomosa a,{pecq a,qpeca eJreKTporuoj rrorun4, uovep saco6y sa;xsry, rIpfuBrqe, iM,;
ra rro 6arBKoBi roroBnoro peAaKropa 3aco6y uacoaoi insopvaqii, npigsuue, ilr'_, ra no 6arrxoBi
xypnaricra" npaqionzra 3aco6y Macoooi iurlopuaqii rqono,Koro Buocurr,o! rroAaErrr, Br_tA
aKpeA[Taqii (rrocriiEa, rr-ruracooa).

,{o uo4aun* AoAarorr,cr nonii goxl'uemio, rqo trocBiAqyrorr Ta 3acBiA.DaorL rrpo$ecinuy
Ha[exuicrr g aasgnoro $oroxaprroro posuipoM 3x4 cM.



7. KoxEifi arpeariroBauii oco6i Ee flfutri e, nix ga n'-rrr aliia nicne no4aunr 4oryraeirrio g:u
lpoxo,qxerrE arpe4-rrauii, Buaaqr6cr rrocBiarressr - a(pe.4rrarliisa raprra, r rrifi BKa3yerBct
npisanqe, ir'-r'a ra rro 6ar6roBi, Ea3Ba 3aco6y MaaoBoi isQopMallii, nocaga, tlax (xlpnanicr,

Sororopecnoraent, rexqiwrri [p€acraBlnrr 3MI (oueparop), ,rKa aii Tinudi rrpu satBrocri
aor(yMeum, rqo [ocBiArye oco6y.

Arpearira[ifina KaprKa na,qae rrpaBo [epe6yB.rEIUI qpgacr.lBEndB 3aco6in ruacoroi iuooplraqii l
uicq-m npoaegeun-r sacigaur nprfi'aalllnoi (oMicii B Koneaxi, Kinrricrr npeacrasflrKiB 3MI - IIo
6i:rr,rse aBox gia xoxnoro a(peAuroBagoro 3aco6y MacoBoi iq0opMaqil.

B arpe,qrraqii r'aoxe 6yrn aiaMoBneso s pa3i senoaams ycix AoKWeFrb. rrepea6aqeurx [rtr{
IIoprF(oM.

8. Iurfopr'aaqir rrpo q,rc ra ruic{e nporeaeun-r 3aciaarrE rrpufu{alrrsoi KoMicii f,oliaoMlr-serl'ct
axpegzmnarruv oco6au niorr sanury BialoBiauo ao flpaorr rrprlfoMy.

9.Akpe,quraqie llp]in],IEjrer6cr y Blrrra,qr(y:
- uo.uarflrs siA[oniAEoi isAraBi,4j/ar6Eoi 3a.rIEIr arpe4uroBauoi oco6l-I; 3Bep$eH$t 3aco6y MacoBoi
in$opvauii. u noaauunv mroro :aiicneua axpe4lrauia;
- rreo4napo3oBoro fpy6oro noplmeuna arpe4iroBauolo oco6oro o6oB'ffriB (uopyfleru 3ar<oniB
yKpaih{, woB i sararluoro pexzvy po6ora rlplriMarclloi rouicii rcranoa.nenuf, B cyAoBoMy
nop-ag6y SaKrjr rrouurpeurur ue4ocrooipnoi iuQopMarrii; rqo 3aBAaJra Eroay ainoBifi perrymqii,
secri i riAuocri $isuxrrx i pprJprrrurix oci6, noll.rpena-e ia$opvaui'r" rqo se sianogiaae
,qifcuocri, neperuno4xatr ,4i-rrrnocri fioro c4r(6oBux ra [oca,qooux oci6 xone,4r<y); uopyueirE
Crarjny ra Ilparrur onyrpimrloro posuoptrgty Kone,{xy; 3aBepueEE.f, qporry rlsrsacoBoi
ar(peAl{Iaqii.

V pimeani rrpo flpxut-raerrg arpeprraqii 3a$raqarorbcr nocaaosa oco6a ua cnyx6oea oco6a
(cy6'err snaar {x noaroaaxenr), x<a npuigtna Bi,qroBiaEe piuerrrr , aara flpuftEs:Tr pimermt,
ni,agrana ars Ilp{fiIrrrrx piurenna ra nopagor ioro oc(apxeEll . Iucluooe nooiAoulenar npo
rrpsrtr4gerrg a(peaurarlil BuAaerrcr a6o Ha,rcunaerbcr 3aco6y MacoBoi iutfopvaqii a6o
xypualicroni, uparriauurooi :aco6y uaconoi iurfopMaqii [porrroM rr'rfli po6owrx ,urir s 4ne
nplrfi rrrrr ri.unoni,uroro pimema.

lO.Cnopn, qo Bnrrr(arrorr y 3B'rcKy 3 sscsirrenlru po6orn rrprffi,{arrruoi (oMicii 3aco6aMt
r'aacoroi inrfopr',raqii aupiuryrmrca o uopa4ry, BcT{rrloBJrerroMy rrrrHrrro,r saroro,qarcraou Vrpaiua,

IIPECA
NOCBIAIIEHT'I ]S-NPO AKPEMTAIIIO

trpr lpliMmHift xoMicii X3O3 (Kpe{orlar6$lt
MeIlcM[ Orxos{n kon€D'or kpdBc!rci o6n@mi paan

trpeacr|t!1(a3Ml
HaBa3MI

]{,_ (_r_-20_Jr.
(mMep i Aam lxna{i p€.6rpa4tnorc nocBirqcEM 3M!)

Bs,q a!{€ardqil: dodilhratwseou

Axpe,qrrcranf, npr nprfiu@trfi koMicil K3O3
(KpeHorlanc!$fi M.,InryI +door* rcr€,qx,
x3pxiBc6rol o6ft qloi pcrrx
nm: (_)'_20_Jr.
M.I1.

Arp.mp (3O3 (Kp&Horparc6M,
MeA{sHd Qalo.nn xonepd)
XapdBc6rci o6,rsoi paax O. MlrlGBcb(A

20

PosrffDrro ra 3arBepaxeuo ua gaciaasui IleAaroriwoi pa,u, Kou],sarrsuoro 3aruraay oxopot[
sgopoe'n <Kpacnorpa,ac6(d MeAl{Errrfi +axoBltft Konea2l() XapdBcbKoi o6racdoi paALI, flporol<oll
]'{b 4 ail 28 rpyntx 2020 p.



MIEICTEP.CTBO OCBITII I HAYKIT YKPAIIIU

IIAKA3
M. KxiB *44 "

f lpo,riueuryaarur
ocBiTHLoi ,4itnBHocri

B i a n o B i A H o  ! o  n y H K l )  I  ' l a c f t l l l h ; l p ) l o i  L l a n l 6 '  ' l a c l 1 1 l l  j l f \ l ( ' i  l J  r l ' u v o

c l a r r :  1 3 ,  C T a r r i  l 4 . , l a c l x H  B o C b v o i  T 1  4 e B  t - o  c l a T ] l  l )  J a ( o l l )  v ' i n a l l l r l  n l i f o

, t iueH3yBaHHt Bt la iB tocnonapc6Koi  a i tnbHocr i t ,n i !nyHKly 6 l ly l l r { ly  i  po l4r}

XIV llpuxixuesu;r :a rrepexiAnr.rx Io.roxc i, JaFo ) ), iP,ir"l,:r,rl]: l , lp.l) l ' i i
nepeABHut) ocBiTyt,  l {aKaly MiHicrcpcrnt qr l l l !HclR v(pxl l l r l  l l l ; l  l t  L 'L - ' r  'Y l

<f ioo 6roax<erxv knachdiKauiror,  I  ypaxyBalrrr t^ '  rrLxurrb I I I I ' r I  I ' I I | | ( \ |  l i ( \ l r re ' l

MiHicrepcre" oci i ru i  uayrcr Yxpaiau r ia l  l  l  l  l0 l9 l r l foroNo r _^' I r  l '91

HAKA3YIO:'t 
I Poa-"p"l" nposaltrenus ocgirxsoi aitnbHocri nilleH3iaraM y c0epi sHluol

ocsi l r ' {  Ha noqatxogovt  p isHi  (Kopordo\ ly  l l t l ' i l i l  lc f ' l l lo ! " t  l5xKar ' rn l )c f i } i ( ' \ l )  ) '

, q D V f o M v ( M a r i c r e p c h r . o N y ) , 1 f \ c l h o \ t ) ( o c l r i l l " o - l l r J ' ' K r ' l i u \ l \ l l l r ' l l t r \ l t ' r l r l t r r r ' n : l l
]ii'ano I n.pani*,j" (loairox t.l :a inaaun ocgilnsoi air;rrxocri' lllo llo'lla$rbcr

(.qo,qarxf l  1.1 -  1.22).'  
2,  Bluaru ,Tiueu: i i  Na npoBaaxeHBt ocBiTHr'oi  aisnbrlocr i  ipo3lrr t tpnr

noou"a",""n, ocsirxsoi,r i ' r rcHocri)  34r '6yl 'aq6[t  ni lc l l l l i i  ( r i l l ( l l i i : r r : r \ t l  \  (4t 'n i

ni"r" i tnro"uoi o"" ia,  aJl ,  oci6 3 Bt l t r toro ocBiforo l r  i l r lo I  l refcj l i f io\r  (  l ( r '  l i l  iot i  l )

3a B{aaMx ocBiTHhoi [ i tn6l{oc1i,  ulo ao, lalol  bct (JLol lalNl l  ]_l  -1 6) '

L P03lr lHpt lru npoBal lr(eHst ocBi lr t l 'o i  '1 i ' l j lbHnct i  l (orr ; t t i t  t t ' t r i t r t r  t t t r tLt ' r l - r

,u""-""o"t  :at laav uOner<caxapi;q5xH; n416m1i ' l r lMf i  Ko'rcrx ivcl l i  l ]  ( )

Cy;;;;;.;*",;; f '  cSepi,paxorioi nele;rB'rruoi o'si r r.rr r 'r 'rr:r\rr ' '(r ' i  rr '( '

!iflnbttocri, u.lo !o!abrbct (noaal oK J I
4.  Po3l.ul{pl ] ru nposa&(euHt ocBi l t l l 'o i  ̂ i rn6| |ocl i  j l iLrelrr ia laNl !  c4)cpl

npod"" i i , to i i t ipn0." i r iHo-rexxi ' ruoi)  ocsi-r ' r : r i i t to i  I lcpcnirorJ ( l lox' l roK' l )  ' i r

" iaa"" 
oc"h 

"uoi 
i iu"r{ocr: ,  uro aoraplbct ( lo la 'dM l  l  -  4 10) .

5 .  O r b o p r ' l u r r  t i u t l l 3 i i  l l a  n p o D _ l a : I i ( l i H P  \ ( L l ' l l l ' c l  ' l l t l J l l ' l c l l  r l ( '  l l i l l ' l r l  l

" t"pi  
O*6ui l  i iepeaur,rLoi ocr: i i r  r l i ; rno .r  rcpc'Jl iK)N1 ( iLo' la]o( 5) r i r  0x l r \1"

oiaiTntoi airlrrlroiri, rllo llolanrlcn (aoiLal (ll 5 l - 5 61 )''  '  
6.  3io6ysaqalr l ' l r i l lorr i i l  (x i( t l r r iararr) ,  rrLo; i l )  l r r ih\  r lp l l i i lL) iLr)  l l i l l rcrLrrt  r l_\ l

Bl t , I laqv t iueH3i i  (p03Iuupclol t  npoBapKerlHt ocgirxLoi '4icJIruocr i '  oQopMncl lr l ' l

"i ' i" i i ir ". 
npouJr*.; ' , '1" oc€it;rLoi l i ,rr, 'rocli,1r crr(u lurr"l icrx'r '- i ; i ; i icrr,rrrrl

onraTv Ha pax!HKIJ Tcptropiar6 l loro oPrgl l )  J Icp l :a l l lo lo t i i ls l l : l ! l ' i lc  R:r '  l ( '  '

s iaov ' {o l  orr rc l (M -  l6  (Mi l l : j lc l 'c rBo ocu' r t t  i  r r ' r \ ' r ' t t  Y} i l \ i t l r r r )  l ' \ '  I  ( tn '  r ' r i  r I

K n a c . b i K a 1 L i l 3 a , ] o x o ' ' ' 3 \ l y ] : 0 ' | 8 0 0 t | ' ' | J L 1 J ' | i l l c ' | i i i .
a i u e s : i a t a u N : a  u i c r r e v  r l r i  ( r r c  r H g  l t r t n l , l l o ( l i J



7, 3ayturu npooaAxe Hr ocsirH[oi airn!,lroc'ri .:rirleri]ia.'aN y co(:pj Bnrto:i
ocBiTH Ha nilcraBi ix 3arB 3riltHo 3 neperixoM {no,qarok 6) 3a Dr..latlilt ocBilr ioi
nitnbHocTi, qo AolaloTbcr (AoIarKa 6.1 - 6.12).

8. 3By3r{tn npoBalr(eflrrr ocBiTH6oi lirnhrrocri ,iueliiiamM ) coepi
npooecif iHol (npo+eci i iHo.rexHie| lol)  ocBi_r ra f i i rcrasi  ix i3ra rr i . l ro r  rcpl ' j i ] io l l
(Ao.qaroK 7) 3a BuraMs ocsiTHr,oi Air.flBrrocri, ulo jlotabrbcr l]lo,:lat Nu 

'7.l -/.51.

9. Biarvroerru y po3uJraperr i  rpoBa,\r(eHlrr  ocBir 'nrn) i ,1ir-r , rocr i
]liueH3iaraM y c(bepi Buuoi ocBiTr 3riAflo 3 ncpeniKoM (,roaarolr 8) 3n si:urorri,r[r]!rr
nucralaMlt, rqo AoAalorLcr (aoAarKtj 8. I - 8.14).

10. Bi!Mo!l-rr!] y Bq,qaqi riqeH3ii Ha npoBa/'lxeHHt ocniTrr,oi ilir;r6,rocli
(po3urHpeHui npoBaAxeHfi !  ocBirHEoi , ! l i t rLrrocTi)  t j106\ 'Da,rarr : r i l lcrBi i i
(niueBiaraM) y coepi npooecif iHoi (npooccif i {o.rexni, l l roi)  ocBi ln 31. i . \ | lo 3
nepeniKoM (I lorarox 9) ra BiI | loBi- lHr$| |r  rr i , l ( f ! r laMlr.  l r i ' r  , l r , . ldt( , I | , ( } l
(aoAarK! 9.l-9.4).

11. BHecru 3MiHl-r y riqeR3io l.la nposa.D{eHHr ocBirH6oi aierbHocri y coepi
Brlttoi ocDiTr.i Xapxiacrxoro !epxasHofo aBToMo6;JrbHo-,0opoxH6oro xone,lxy
( iaeHrh0iKaui iHxi xol  roprr l r . reHoi oco6h - 03.1507491 ra ioro Ri. lutst)L ' I ! . teloro
crpyl f iypHoro niApolAiry Jlo3iBcEKoi OiJr i i  XapKiBcr,K{n1'  rcpr irntror( '
aBroMo6inbHo-,4opoxti6oro Noreaxy (i.oe r}lO;Kauir fti Ko! ni,'roripc]l.tc oro
crpyKrlpHo.o niap€riny '25616110),  a carue, naiveryoaHHr cnerr iaJrbf locr i  :75
TpaHcnoprHi Texnonorii (opraxirauir ra penynloral|Hi aopoxH60ro pyx) ) 3aivi I fH
Ha 275 TpaHcnoprHi TexHonori i  (Ha aBraMo6;nbl lot \{y rpalcnopri) .

l l .  A e n a p r a M e H D  n i L l e I s ) R a H | | ,  ( [ l l c B l l o . r  A .  T . )  t a 6 ( i r ' . ' , r p | | r  n , r r v i  l L ' r t , r  J r r
oQiqi f inouy Be6-caf ir i  MiuicrepcrBa ocsir t  i  r iayKri  yxpair l  i r rr lnprrarr i i  r rpo
npr4f i  HrTe opraHoM niqerr3yBaHHr piuleHHr.

13, Konlpon! 3a BnKoxauHrM u6oro raxa3y 3alltturao 3a c060rc.

3acrynuw Miticrpa Cr  op  ( ' lA i i l l l l i i
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r
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!2 , I(liacgcni roaegN :r'lrr<y
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15.
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t7 .
r{opr&ilcllqri ryMa}riTapfl o-neAaroriqgui r(oterx.iMegi OneKcaHApa
EqpliEobKoro
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BUTqT
3 eAuHoi AepxaBuoi eJreKTpoHHoi 6asu s nrlraur ocsiru

nepeAsuqoi ocsiflr

,{ara ra uac Qopuyn alf.Il's. Bnrrry 26 02.2020 llt4o:3'7

Oprau niqensyrauaa MinicrepcrBo ocBirll i EayKIi yKpaiHI'I

Kouynanrr*ri saxra4 oxopouz saopos'r "KpacsorpaacLKni Mean rllai korreax"

Haft MeEyBaHHr 3aKnaAy ocBirx

HoMep i qara npuiHarrn piurennr Hal(a.s MOH gia 13.11.2019 Ns 982-r

hesrr{OiKauiiidai Koa: 02010907

Mlcqesnaxo4xenna: 63304 , XAPKIBCbKA OBJIACTb,
rcAcHofPA,4cLKI4fi PArlOH, KPACHOfPAI,
ryn. Jlepuourosa, 43

,{ara i uouep uonepegnix pirueul:

Haxa-: MOH nia 13.1L2019 Ne 982-.ir;

rrloAo npaBa rrpoBaaxeHHr ocBiTHr,oi airrbHocri y coepi oaxoBoi
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Koxsorc cneuiarEriicrro
(uar<a: MOH, e ar<or'ay

:rprifiMarocr piEreHHr Ao
aanoi cneuiamgocri)

rra pm
Ha cTpoK
IJABqAUTUI

I 2 3 4 5 6 '7

BtnoBinro Ao fleperiry rary3eii 3saF6 i cfierdatrrocreii, 3a tl<lrMn 3,4ificnroer6cr fliAroroBxa 3ao6yBa.riB
Br-rEIoi ocBirn, 3arBepAxeqoro nooranoBoo Ka6inery MisicrpiB yliTairrli Br,-a 29.04.2015p, 11266

IliaroroBKa rbaxiBuig: OaxoBa lepeAB[rqa ocBiTa
22 OxopoHa 223 Meac€srprHcrBo 150 0 Hi Hara3 MOH Bja

I3.1L2019 N!  982-n

Micqe nponagxenna ocBiTHEoi Airnlgocri:
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BAPTICTb HABI{AHHf, 3A CNEqIA'IbHICTIO

no K303 "KpacHorpaAcbxnF MeArrtHr[ 0axoB]1I KoneA)|{"

XapKiBcbxoi o6nacHoi PaAx
2021-2025H A H .  p ,

N9 Cxnagoai ourPar
Cneqlanbr,ricrb
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1 Xinbxiatb roAuH 3a po6o,lLM HaEqa,rbHr4M nraHoM 10231 11052 3988

2 Kirbxicrb cryAesriB,,.ton. 30 30 30

3 Bapricrb oAHi€i neAaro.i!!9il94!!1M L7t,O4 771,O4 171,O4 177,04

4 OoHA on.rarti npaqi BrKraAaqiB, rpH. L7499LL 618480,8 18903356A2107,7

HapaxyBaHHt Ha 3aPn,narv 22%,rPH 384980,3 13606s,8415873,6 150063,7

ycboro 3apn,,tara 3 HapaxygaHHtMn, rpH 2734897 754546,6 23062088?2L7!,4

7 CyMa HaxnaaHtx Bl.lrpal 2672767 923445,L 2822432 !01a446

8 Ycboro Bt{Tparx 1859978 1394992 1859961 1395037

Bapricrb HaB,{aHHs oAHolglly4llf9jglll 1s500 15500 15500 15500
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