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2020 рощ
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Правила прийому до Кшвського фахового мюького медичного коледжу у
2020 рощ
I. Загальш положення
1. Правила прийому до Кшвського фахового мюького медичного коледжу
(дал1 - Правила прийому) розроблеш вщповщно до законодавства Укра!ни та
Умов прийому на навчання до заклад1в фахово! передвищо! освгти в 2020 рощ,
затверджених Мшютерством освгти наукиУкра!ни наказом №1350в1д
30.10.2019р. та зареестрованим у Мшютерств1 юстицп Укра!ни 17.01.2020р. за
№49/343321 затверджеш малоюпедагопчноюрадою ВНЗ Кшвського мюького
медичного коледжу 17лютого 2020 р.,протокол №5.
2. Шдставою для оголошення прийому на навчання е лщенз1я Мшютерства
освгти 1 науки Укра!ни на здшснення осв1тньо! д1яльност1 з фахово! передвищо!
освгга(Наказ Мшютерства освгги 1 науки № 969 Л в1д 10 жовтня 2019 року)та
затверджеш педагопчною радою Правила прийому до Кшвського фахового
мюького медичного коледжу (дал1 - КФММК).
3. Прийом на навчання до Кшвського фахового мюького медичного коледжу
здшснюеться на конкурснш основ1 за джерелами фшансування, передбаченими
роздшом IV цих Правил.
4. Оргашзацш прийому вступниюв до КФММК здшснюе приймальна
комю1я, склад яко! затверджуеться наказом директора КФММК. Головою
приймально! комюп призначаеться директор КФММК. Приймальна комю1я д1е
згщно з положенням про приймальну комюш Кшвського фахового мюького
медичного коледжу, затвердженим директором КФММК з урахуванням вимог
Положення про приймальну комюш вищого навчального закладу, затвердженого
наказом Мшютерства освгги 1 науки Укра!ни в1д 15 жовтня 2015 року № 1085,
зареестрованого в Мшютерств1 юстицп Укра!ни 04 листопада 2015 року за №
1353/27798. Положення про приймальну комюш Кшвського фахового мюького
медичного коледжу оприлюднюеться на його веб-сайтг
Директор КФММК забезпечуе дотримання законодавства Укра!ни, у тому
числ1 Умов прийому, Правил прийому, а також вщкритють та прозорють роботи
приймально! комюп.
Ранения приймально! комюп, прийняте в межах !! повноважень, е шдставою
для видання вщповщного наказу директоромКФММК та/або виконання процедур
вступно! кампанп.
Ус1 питання, пов'язаш з прийомом до Кшвського фахового мюького
медичного коледжу, виршуються приймальною комшею на !! засщаннях.
Ршення приймально! комюп оприлюднюються на вебсайт Кшвського фахового
мюького медичного коледжу в день !х прийняття або не шзшше наступного дня
пюля !х прийняття.

II Визначення тер м ов
1. У цих Правилах термши вжито в таких значеннях:
вступне випробування - ощнювання тдготовленост1 вступника до здобуття
освггаьо-професшного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у
форм1 зовшшнього незалежного ощнювання, вступного шпиту, сшвбесщи з
конкурсного предмету (предмет1в), конкурсу творчих зд1бностей (дал1 - творчий
конкурс);
вступний юпит - форма вступного випробування, яка передбачае перев1рку
р1вня знань, умшь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами
яко! вступнику нараховуються бали, враховуються в конкурсному бал1 вступника;
вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участ в конкурсному
в1дбор1 на певну конкурсну пропозищю для здобуття освггаьо-професшного
ступеня фахового молодшого бакалавра;
квота-1 - визначена частина загального обсягу бюджетних мюць, яку може
бути використана для прийому вступниюв, що мають право на вступ на основ1
вступних 1спит1в, кр1м ос1б, яю мають право на квоту-2;
конкурсна пропозищя (конкурс) - пропозиц1я закладу осв1ти щодо прийому
вступник1в на певш спец1альност1осв1тн1 програми, формуздобуття освгги, курс,
строк навчання на основ1 здобутого осв1тнього (осв1тньо-квал1ф1кац1йного) р1вня,
освггнього ступеня. Розр1зняють основн1 та небюджетн1 конкурсн1 пропозицй';
конкурсний бал - комплексна оцшка досягнень вступника, до яко1 входять
результати вступних випробувань та шш1 показники, що обраховуеться
вщповщно до Умов та Правил прийому з точшстю до 0,001;
конкурсний в1дб1р - процедура вщбору вступник1в на конкурсн1 пропозицп
на основ1 конкурсних бал1в для здобуття освггньо-професшного ступеня фахового
молодшого бакалавра вщповщно до цих Правил та Умов прийому (незалежно вщ
джерел фшансування навчання);
конкурсний предмет - навчальний предмет, р1вень навчальних досягнень з
якого враховуеться т д час проведення конкурсного в1дбору на навчання для
здобуття освггаьо-професшного ступеня фахового молодшого бакалавра;
небюджетна конкурсна пропозищя - конкурсна пропозищя, на яку не
надаються мюця для навчання за регюнальним замовленням;

основна конкурсна пропозищя (основний конкурс) - конкурсна пропозищя з
визначеною кшьюстю мюць для навчання за регюнальним замовленням
(загальний обсяг регюнального замовлення);
право на зарахування за квотами - право вступника щодо зарахування на
навчання для здобуття освггньо-професшного ступеня фахового молодшого
бакалавра за квотою-1, що реал1зуеться вщповщно до цих Правил;
рейтинговий список вступниюв - список вступниюв за черговштю
зарахування на навчання за конкурсною пропозищею, що формуеться в1дпов1дно
до Умов та Правил прийому;
ствбесща - форма вступного випробування, яка передбачае перев1рку р1вня
знань, умшь та навичок вступника з конкурсного предмета (предмет1в), за
результатами яко! приймаеться протокольне ршення щодо надання вступнику
рекомендащ! до зарахування;
техшчна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймально!
комюп з питань прийняття та розгляду заяв т д час внесення даних вступника або
заяви до вдино! державно! електронно! бази з питань освгги (дал1 - СДЕБО), що
тдтверджуеться актом про допущену техн1чну помилку;
творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для здобуття
освггньо-професшного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачае
перев1рку та ощнювання творчих зд1бностей вступника, що може
використовуватись за спещальностями, я к визначеш Перелшом спещальностей,
прийом на навчання за якими здшснюеться з урахуванням р1вня творчих та/або
ф1зичних зд1бностей вступниюв (додаток 1);
техн1чна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою
приймально! комюп з питань прийняття та розгляду заяв т д час внесення даних
вступника або заяви до Сдино! бази, що тдтверджуеться актом про допущену
техшчну помилку.

2.
Термш «ваучер» вжито у значенш, наведеному в Закон1 Укра!ни «Про
зайнят1сть населення». 1нш1 термши вжито у значеннях, наведених у Законах
Укра!ни «Про фахову передвищу освпу» та «Про осв1ту».
III. Прийом на навчання до Кшвського фахового мкького медичного
коледжу
1.
На навчання до Кшвського фахового мюького медичного коледжу
приймаються:
особи, як1 здобули базову загальну середню осв1ту - для здобуття освгтньопрофес1йного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою
здобуття освгти одночасно 1з виконанням осв1тньо! програми профшьно!
середньо! осв1ти профес1йного спрямування;

особи, я к здобули повну загальну середню освпу(профшьну середню освпу
- незалежно вод здобутого профшю).
2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.
3. Прийом на навчання проводиться за спещальностями водповодно до
Перелшу галузей знань ^ спещальностей, за якими здшснюеться подготовка
здобувач1в вищо! освгга, затвердженого постановою Кабшету М^н^стр^в Укра1ни
вод 29 квггня 2015 року № 266.
Прийом вступниюв на навчання проводиться на конкурсы пропозицп, я к
формуе Кшвський фаховий мкький медичний коледж, що здшснюе тдготовку за
освггаьо-професшним ступенем фахового молодшого бакалавра водповодно до
наявних лщензш. Назви конкурсних пропозицш подаються державною мовою.
Кшвський фаховий мюький медичний коледж оголошуе прийом на
навчання за освпиьо-професшним ступенем фахового молодшого бакалавра за
освггаьо-професшними програмами:
Ш ифр та
найменування
галуз 1 знань

22
зд о р о в ’я

К о д та
найменування:

Н орм ативы терм ш и
навчання
База 9
клаав

База 11
клаав

Л щ ен зш
ний обсяг

Тип конкурсно! пропозици
База 9 к л а а в

База 11 к л аав

223 М едсестринство

4 роки

3 роки

330

О сновна

О сновна

221 С том атолопя

3 роки

2 роки

90

Н еб ю д ж етн а

О сновна

О хор она

4. На навчання за освггньо-професшним ступенем фахового молодшого
бакалавра з одночасним виконанням освпиьо! програми профшьно! середньо!
освгга професшного спрямування за денною формою на спещальнють 223
Медсестринство з чотирир^чним термшом навчання приймаються особи з
базовою загальною середньою освгтою на т дстав1 вступних випробувань з:
укра!нсько! мови (диктант) та бюлогп (тести).
1нформащю про порядок та дати проведення випробувань вступник
отримуе в день подання докуменйв до приймально! комки КФММК.
5. На навчання за освкньо-професшним ступенем фахового молодшого
бакалавра на основ^ повно! загально! середньо! освки на спещальшсть 223
Медсестринство з трир1чним термшом навчання за денною формою
приймаються особи з повною загальною середньою освггою на тдстав1
вступних юпилв або сертифжалв Укра!нського центру ощнювання якост
освгга з украУнськоУ мови та лгтератури та бюлопУ. У 2020 рощ приймаються
сертифшати зовшшнього незалежного ощнювання 2017, 2018, 2019 та 2020
роюв.
6. На навчання за освлньо-професшним ступенем фахового молодшого
бакалавра на основ^ повно! загально! середньо! освли за денною формою
навчання на спещальшсть 221Стоматолог1я з двор1чним термшом навчання
приймаються особи з повною загальною середньою освгтою на тдстав1
вступного шпиту або сертифжату Укра!нського центру ощнювання якост освгга
з украУнськоУ мови та лггератури та творчого конкурсу з лшлення. У 2020

рощ приймаються сертифшати зовншнього незалежного ощнювання 2017,
2018, 2019 та 2020 роюв.
7.
На навчання за осв^ньо-професшним ступенем фахового молодшого
бакалавра на основ^ базово! загально! середньо! осв^и з одночасним
виконанням осв^ньо! програми профшьно! середньо! осв^и професшного
спрямування за денною формою на спещальшсть 221 Стоматолог1я з трирчним
термшом навчання приймаються особи з базовою загальною середньою
освггою на тдстав1 вступного випробування з украшсько'1 мови (диктант)та
творчого конкурсу з лшлення.
Творчий конкурс з лшлення проводиться для перев1рки мануальних навичок
з предмепв загальноосвигао! школи (геометрп та образотворчого мистецтва), я к
можуть забезпечити складання творчого конкурсу: виконати котю заданого
зразка модел^ зуба з вщтворенням анатом^чно! форми. 1нформащю про порядок,
форму та дату проведення творчого конкурсу вступник отримуе в день
подання докуменпв до приймально! комки КФММК.
IV. Джерела фшансування здобуття освтгньо-професшного ступеня
фахового молодшого бакалавра
1. Фшансування подготовки здобувач^в освпньо-професшного ступеня
фахового молодшого бакалавра здшснюеться:
- за рахунок видатюв мюцевого бюджету (регюнальне замовлення);
- за кошти ф1зичних або юридичних ошб (на умовах контракту);
- за рахунок цшьових пшьгових державних кредипв. Отримання цшьових
пшьгових державних кредипв для здобуття фахово! перед вищо! освгш
здшснюеться вщповщно до Порядку пшьгового кредитування для здобуття
професшно-техшчно! та вищо! освгги, затвердженого постановою Кабшету
М^н^стр^в Укра!ни вщ 29 серпня 2018 року № 673;
- за ваучерами;
2. Громадяни Укра!ни мають право безоплатно здобувати фахову передвищу
освпу у КФММК на конкурснш основ^ вщповщно до стан дарт фахово! перед
вищо! освпи, якщо вони не здобули фахово! передвищо! освпи або освпньоквал^ф^кац^йного р1вня молодшого спещалюта впродовж семи попередшх роюв за
кошти державного або мюцевого бюджету.
Особи, яю здобули повну загальну середню освпу за кошти державного або
мюцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освпньо-професшного ступеня
фахового молодшого бакалавра на основ1 базово! загально! середньо! освпи лише
за кошти ф^зичних або юридичних ошб.
3. Ц^льов^ пшьгов1 державш кредити надаються особам, яю зараховаш на
навчання для здобуття фахово! передвищо! освгги за денною формою на тдстав1
угод, укладених м1ж закладом освпи та ф1зичною або юридичною особою, а саме:
- пшьговий довгостроковий кредит для здобуття фахово! передвищо! освпи студентам, яю вщповщно до Закону Укра!ни «Про забезпечення прав 1 свобод
внутршньо перемщених ошб» зареестроваш у встановленому законодавством
порядку як внутршньо перемщеш особи, а також особам з !х числа до заюнчення

ними вщповщно державного або комунального професшно-техшчного закладу
або закладу фахово! передвищо! освгти, але не довше шж до досягнення 23 рошв.
Особи, яю навчаються в КФММК, мають право на здобуття освгти у
декшькох закладах фахово! передвищо! (вищо!) освгти за р^зними формами
здобуття освгти за умови отримання тшьки одше! фахово! передвищо! освгш за
кошти державного або мюцевого бюджету.
V. Обсяги прийому та обсяги регюнального замовлення
1. Прийом на навчання здшснюеться в межах лщензованого обсягу за
кожною спещальнютю.
Лщензований обсяг при зарахуванш для здобуття освгтньо-професшного
ступеня фахового молодшого бакалавра за кожною спещальнютю облшовуеться
за календарний рш, який тривае з 01 шчня по 31 грудня.
2. Прийом на навчання за кошти мюцевого бюджету за репональним
замовленням здшснюеться на спещальносп та форми навчання, за якими воно
сформовано репональним замовником. Репональний замовник здшснюе
розмщення регюнального замовлення в розр1з1 заклад^в освгга, спещальностей
(спещашзацш, конкурсних пропозицш - у раз1 необхщносп), форм навчання та
основи здобуття освггньо-професшного ступеня фахового молодшого бакалавра.
Розподш регюнального замовлення м1ж основними конкурсними пропозищями в
межах вщповщно! спещальносп КФММК здшснюе самостшно.
3. Обсяг прийому за кошти ф1зичних або юридичних ошб на основш
конкурсш пропозицп визначаеться КФММК у межах р1знищ м1ж лщензованим
обсягом з урахуванням його подшу за формами здобуття освгга та загальним
обсягом бюджетних мюць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням
фактичного виконання регюнального замовлення.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицш визначаеться
КФММК у межах лщензованого обсягу з урахуванням його подшу за формами
здобуття освгга.
4. Ки!вський фаховий мюький медичний коледж у 2020 рощ проводить наб1р
в наступному обсязг__________ _________________ _________________ _______
Ш иф р та
найменування галуз 1
знань

О бсяг прийом у

К о д та
найменування:

К вота 1
б ю д ж ет

контракт

База 9 клас1в

170

40

17 м1сць

База 11 к л а а в

50

40

5 м1сць

База 9 к л а а в

-

30

-

База 11 к л а а в

5

25

1 м1сце

223 М едсестринство
22 О хор он а зд о р о в ’я
221 С том атолоп я

Квота-1 встановлюеться у КФММК у межах десяти вщсотшв (але не менше
одного мюця) загального обсягу регюнального замовлення за основними

конкурсними пропозищями 1 оголошуються одночасно з оголошенням загального
обсягу репонального замовлення.
VI. Строки прийому заяв та докуменпв, конкурсного вщбору та
зарахування на навчання
Порядок роботи приймально! комюп (дш тижня та години):
- робоч1 дш : понедшок - субота;
- години прийому: з 9 до 16, субота - з 9 до 13;
- общня перерва - з 13 до 14.
1. Для вступниюв на основ! базово! загально! середньо! освети за денною
формою здобуття освгти:
1) прийом заяв та докуменпв починаеться 30 червня та закшчуеться о 18
год. 00 хв. 13 липня;
2) вступш юпити, творч1 конкурси та сшвбесщи проводяться з 14 липня до
21 липня; творч1 конкурси проводяться вщповщно до перелшу
спещальностей, прийом на навчання до заклад1в фахово! передвищо!
освгти за якими здшснюеться на основ! базово! або повно! загально!
середньо! освгти з урахуванням р1вня творчих та/або ф1зичних зд1бностей
вступниюв (додаток 1);
3) рейтинговий список вступнишв, я к вступають на основ! вступних
випробувань (у тому числу за сшвбесщою, творчими конкурсами,
квотами-1), 1з зазначенням рекомендованих до зарахування формуеться на
основ! конкурсного бала за кожною конкурсною пропозищею з
повщомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття
фахово! передвищо! освгти
за репональним замовленням та
оприлюднюеться не тзш ш е 12.00 години 23 липня;
4) вступники, як1 отримали рекомендацп до зарахування, мають виконати
вимоги до зарахування на мюця репонального замовлення до 12.00
години 27 липня;
5) зарахування вступниюв вщбуваеться:
- за репональним замовленням не тзш ш е 18.00 години 29 липня,
- за кошти ф1зичних або юридичних ошб не тзш ш е 31 липня, додаткове
зарахування не тзш ш е 31 серпня;
6) переведення на вакантт мюця репонального замовлення ос1б, яю
зараховаш на навчання за кошти ф1зичних або юридичних ос1б на основ!
базово! загально! середньо! освгти (у межах цих Правил прийому),
проводиться не тзш ш е 06 серпня.
2 . Для вступникш на основ1 поено! загально1 середньо1 осв1ти за денною
формою навчання:
1) реестращя електронних кабшепв вступник1в, завантаження необхщних
документов розпочинаеться 01 липня;
2) прийом заяв та документов починаеться 13 липня;
3) прийом заяв та документов закшчуеться:

4) о 18 год. 00 хв. 22 липня- для ос1б, як1 вступають на основ1 сшвбесщи,
вступних шпилв або творчих конкуршв;
5) о 18 год. 00 хв. 01 серпня - для ос1б, яю вступають тшьки на основ1
сертифшапв зовшшнього незалежного ощнювання;
6) вступш шпити, творч1 конкурси проводяться з 23 до 28 липня;
7) сшвбесщи проводяться з 23 до 25 липня;
8) списки олб, рекомендованих до зарахування за результатами сшвбесщи
з повщомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття
освпньо-професшного ступеня фахового молодшого бакалавра за
репональним замовленням оприлюднюються не т зшше 12.00 години 03
серпня. Вступники, як1 отримали рекомендаций повинш виконати вимоги
до зарахування на мкця державного замовлення до 18.00 години 04
серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на шш1
м1сця державного замовлення. Зарахування ще! категорн вступниюв за
державним замовленням вщбуваеться не т зшше 12.00 години 05 серпня.
Зараховаш особи впродовж 05 серпня виключаються з конкурсу на шпп
м1сця державного замовлення;
9) рейтинговий список вступниюв, яю вступають на основ^ сертифжалв
зовшшнього незалежного ощнювання, творчих конкуров та вступних
кпилв (у тому числ^ за квотами-1), 1з зазначенням рекомендованих до
зарахування формуеться на основ1 конкурсного бала за кожною
конкурсною пропозищею з повщомленням про отримання чи неотримання
ними права на здобуття освпньо-професшного ступеня фахового
молодшого бакалавра за репональним замовленням та оприлюднюеться не
тзш ш е 12.00 години 03 серпня;
10)
вступники, як1 отримали рекомендаций повинш виконати вимоги до
зарахування на мюця репонального замовлення до 12.00 години 07
серпня;
11)
зарахування вступниюв вщбуваеться:
12)
за репональним замовленням не тзш ш е 12.00 години 08 серпня,
13)
кошти ф^зичних або юридичних олб - не тзшше 12 год. 17 серпня
(додаткове зарахування на вшьш м1сця за кошти ф1зичних або юридичних
ошбне тзш ш е 30 вересня);
14)
переведення на вакантш м1сця рег1онального замовлення ос1б, яю
зараховаш на навчання за кошти ф1зичних або юридичних ос1б на основ1
повно! загально! середньо! осв1ти (у межах цих Правил прийому),
проводиться не тзш ш е 20 серпня.
VII. Порядок прийому заяв та докуменлв для участ у конкурсному
в^дбор^ до КФММК
1. Вступники на навчання для здобуття освпньо-професшного ступеня
фахового молодшого бакалавра на основ1 повно! загально! середньо! осв1ти
за денною формою навчання подають заяви:
- тшьки в електроннш форму кр1м визначених у цьому пункт випадк1в;
- тшьки у паперовш форм!:

-

для реашзацп права на вступ за сшвбесщою, за результатами вступних
юпилв з конкурсних предмелв у КФММК та/або квотою-1в1дпов1дно до
цих Правил;
- для реашзацп права на першочергове зарахування вщповщно до цих Правил
- за наявносл розб1жностей даних вступника в СДЕБО (пр1звище, 1меш, по
батькову дата народження, стать, громадянство тощо) та у вщповщному
документ про здобуття повно! загальну середньо! освтти та у сертифшал
зовшшнього незалежного ощнювання;
- у раз1 подання шоземного документа про освлу;
- у раз1 подання документа про повну загальну середню освлу, виданого до
запровадження фотопол1мерних технологш 1х виготовлення;
- у раз1 неможливосл зарееструвати електронний кабшет або подати заяву в
електроннш форм1 з шших причин, тдтверджених довщкою приймально!
комюп КФММК.
Вступники, зазначеш в абзац четвертому цього пункту, можуть подавати
заяви в електроннш форм1 з наступним поданням документов, що шдтверджують
право на вступ за ствбесщою та/або квотою-1, як1 мае бути подано в строки
прийому заяв в1дпов1дно до цих Правил.
2. 1нш1 категорИ вступник1в, кр1м зазначених у пункл 1 цього роздшу,
подають заяви т1льки в паперовш форм1.
3. Заява в електроннш форм1 подаеться вступником шляхом заповнення
електронно! форми в режим1 он-лайн та розглядаеться приймальною ком1с1ею
КФММК зпдно з чинним законодавством.
4. Заява в паперовш форм1 подаеться вступником особисто до приймально!
комюп ВНЗ КММК. Факт подання кожно! заяви в паперовому вигляд1 рееструе
уповноважена особа приймально! ком1сИ в Сдинш баз1 в день прийняття заяви.
КФММК створюе консультац1йний центр при приймальнш ком1сИ для
надання допомоги вступникам т д час подання заяв в електроннш форм1.
Вступники можуть звернутися до консультацшного центру з метою створення
електронного кабшету, внесення заяв в електроннш форму завантаження додатка
до документа про повну загальну (профшьну) середню освпу.
5. Заяву в паперовш форм1 вступник подае особисто до приймально! комюп
КФММК. Факт подання кожно! заяви в паперовому вигляд1 рееструе
уповноважена особа приймально! ком1сИ в СДЕБО в день прийняття заяви.
6. У заяв1 вступники вказують конкурсну пропозищю 1з зазначенням
спещальносл та форми здобуття осв1ти.
Шд час подання заяв на основш конкурсн1 пропозицИ вступники
обов’язково зазначають один з таких вар1ант1в:
«Претендую на участь в конкурс! на мюця державного та регюнального
замовлення 1 на участь в конкурс! на мюця за кошти ф1зичних або юридичних
ос1б, у раз1 неотримання рекомендац!! за ц1ею конкурсною пропозищею за кошти
державного або регюнального бюджету (за державним або регюнальним
замовленням)»;
«Претендую на участь в конкурс! виключно на мюця за кошти ф1зичних або
юридичних ос1б, пов1домлений про неможлив1сть переведення в межах вступно!
кампан!! на мюця державного або регюнального замовлення».

Шд час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицш вступники
претендують на участь в конкурс виключно за кошти ф^зичних та юридичних
оюб, яю повщомлеш про неможливють переведення в межах вступно! кампанп на
мюця державного або регюнального замовлення.
7. Пул час подання заяви в паперовш форм1 вступник пред’являе особисто
оригшали:
- документа, що посвщчуе особу (свщоцтва про народження для оюб, яким
виповнюеться 14 роюв тсля 01 травня 2020 року);
- вшськового квитка або посвщчення про приписку - для вшськовозобов’язаних;
- документа державного зразка про рашше здобутий освггаш (освгтньоквал^ф^кац^йний) р^вень, на основ^ якого здшснюеться вступ, ^ додаток до
нього;
- сертифжата (сертифжата) зовшшнього незалежного ощнювання (для
вступниюв на основ1 повно! загально! середньо! освгги);
- документа, яю тдтверджують право вступника на зарахування за ствбесщою,
на участь у конкурс та/або за квотою-1 (за наявносп).
Вступники, яю проживають на тимчасово окупованш територп Укра!ни або
переселилися з не! тсля 01 ючня 2018 року, а також вступники, яю проживають
на територ^ях, де органи державно! влади тимчасово не здшснюють сво!
повноваження або переселилися з не! тсля 01 ючня 2018 року, подають
документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом
№ 697 вщповщно.
У раз1 вщсутност з об’ективних причин документа про здобутий освггаш
(освггаьо-квал^ф^кащйний) р^вень може подаватись доводка державного
тдприемства «1нфоресурс» про його здобуття, у тому ч и ^ без подання додатка
документа про здобутий освггаш (освггньо-квал1фжащйний) р^вень.
Ця доводка дшсна впродовж чотирьох мшящв 1 повинна бути замшена на
вщповщний документ про освггу та додаток до нього.
8. До заяви, подано! в паперовш форму вступник додае:
- копш документа, що посвщчуе особу;
- копш документа державного зразка про рашше здобутий освггнш (освггньоквал1фшацшний) р^вень, на основ1 якого здшснюеться вступ, 1 котя додатку до
нього;
- копш сертифшата (сертифшата) зовшшнього незалежного ощнювання (для
вступниюв на основ1 повно! загально! середньо! освгга);
- копш реестрацшного номера облшово! картки ф1зично! особи платника
податюв (щентифшацшний код) - за наявносту
- медичну доводку (форма 086-о);
- витяг з трудово! книжки - за наявносту
- в ^ м кольорових фотокарток розм1ром 3 х 4 см.
Вступники, яю проходять творч1 конкурси, допускаються до участ в них за
наявност оригшалу документа, що посвщчуе особу (свщоцтва про народження
для ошб, яким виповнюеться 14 роюв тсля 01 травня 2020 року), та
екзаменацшного листка з фотокарткою.
9. Копи документа, що засвщчують тдстави для отримання спещальних
умов для зарахування за ствбесщою, на участь у конкурс за квотою-1подаються
вступником особисто при подач1 документа у паперовш форм1 у визначеш цими

Правилами термши. Не подаш своечасно документи, що засвщчують тдстави
для отримання спещальних умов на зарахування за сшвбесдою, на участь у
конкурс за квотою-1, унеможливлюють 1х реашзащю.
10. Копи докуменлв, що засвщчують шдстави для отримання спещальних
умов особою, яка зарахована на навчання за кошти ф1зичних, юридичних осб на
основ1 повно! загально! середньо! осв1ти, на переведення на вакантш м1сця
державного замовлення та за рахунок цшьових п1льгових державних кредит1в
подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування
на мюця державного замовлення, передбачених у пункт 1 розд1лу XI цих Правил.
Не подаш своечасно документи, що засвщчують тдстави для отримання
спещальних умов на переведення на вакантш мюця державного замовлення та за
рахунок цшьових пшьгових державних кредилв, унеможливлюють 1х реашзащю.
11. У с копи докуменлв засвщчуються за ориг1налами приймальною
комю1ею КФММК. КопИ документа, що посв1дчуе особу, вшськового квитка
(посвщчення про приписку) не тдлягають засв1дченню. Копи документгв без
пред’явлення ориг^нал^в не приймаються.
12. Приймальна комю1я здшснюе перев1рку п1дстав для отримання
спещальних умов для зарахування за сшвбесдою, на участь у конкурс за квотою1 та спещальних умов для осб, яю зараховаш на навчання за кошти ф1зичних,
юридичних осб, на переведення на вакантш мюця державного замовлення та за
рахунок цшьових пшьгових державних кредилв.
Приймальна комю1я здшснюе перев1рку середнього бала документа про
освлу, поданого в паперовш форм1 (обчислюе в раз1 в1дсутност1), затверджуе його
сво!м ранениям 1 вносить шформащю про середнш бал документа про осв1ту до
СДЕБО. У раз1 подання вступником заяви в електроннш форм1 приймальна
комю1я здшснюе перев1рку середнього бала документа про освлу на шдстав1 його
скановано! копи (фотокопп).
13. Приймальна комю1я розглядае заяви та документи вступниюв 1 приймае
ршення про допуск до учасл в конкурсному в1дбор1 для вступу на навчання до
КФММК протягом трьох робочих дшв з дати реестрацп заяви в СДЕБО або
отримання результалв вступних випробувань, але не шзшше наступного дня
пюля завершення прийому документ1в. Оприлюднення поточних рейтингових
списюв вступниюв здшснюеться на офщшному веб-сайл закладу осв1ти на
тдстав 1 даних, внесених до СДЕБО.
14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною лщенз1ею 1
сертифшатом про акредитащю вщповщно! освлньо! програми (спещальносл), а
також факт наявносл/вщсутносл п1дстав для зарахування за сшвбесдою,
зарахування за квотою-1 ф1ксуються в заяв1 вступника 1 п1дтверджуються його
особистим тдписом при поданш заяви у паперовш форма
15. Заява, зареестрована в СДЕБО, може бути скасована КФММК на п1дстав1
рннення приймально! комюп до дати зак1нчення прийому документ1в на навчання
для паперових заяв та не шзшш як за день до закшчення подання електронних
заяв для електронних заяв за умови допущення техшчно! помилки п1д час
внесення вщповщних даних до СДЕБО, що тдтверджуеться актом про допущену
техшчну помилку, сформованим в СДЕБО. Скасована заява вважаеться
неподаною, а факт такого подання анулюеться в СДЕБО. У раз1 скасування

електронно! заяви приймальна комю1я повщомляе вступников1 про свое ршення в
день його прийняття, шсля чого вступник може подати нову заяву.
Вступник мае право до дати закшчення подання електронних заяв скасувати
у власному електронному кабшет подану ним рашше заяву, зареестровану та
допущену до конкурсу у КФММК.
16.
При прийнятл на навчання ос1б, я к подають документ про здобутий за
кордоном стутнь (р1вень) освети (дал1 - Документ), обов’язковою е процедура
визнання 1 встановлення екв1валентност1 Документа, що здшснюеться в1дпов1дно
до наказу М1н1стерства осв1ти 1 науки Укра1ни в1д 05 травня 2015 року № 504
«Деяк питання визнання в Укра!ш шоземних докумешзв про освтту»,
зареестрованого в Мшютерств1 юстицп Укра1ни 27 травня 2015 року за
№ 614/27059.

УШ. Конкурсний в^дб^р, його оргашзащя та проведення
1. Конкурсний вщб1р для здобуття освпньо-професшного ступеня фахового
молодшого бакалавра здшснюеться за результатами вступних випробувань:
- для вступу на основ1 базовой загально! середньо! освпи - у форм^ вступних
юпшзв, творчих конкуршв або ствбесщи в передбачених цими Правилами
випадках;
- для вступу на основ1 повно! загально! середньо! освпи - у форм1 зовшшнього
незалежного ощнювання або вступних шпшзв на власний розсуд у будь-яких
комбшащях, творчих конкуршв або ствбесщи в передбачених цими Правилами
випадках. У 2020 рощ приймаються сертифшати зовшшнього незалежного
ощнювання 2017, 2018, 2019 та 2020 роюв;
2. Конкурсний в^дб^р проводиться на основ1 конкурсного бала, який
розраховуеться вщповщно до Умов прийому та Правил прийому.
3. Для конкурсного вщбору опб, яю на основ1 базово'1 загально! середньо!
освгги вступають на навчання на спещальшсть 223 Медсестринство,
зараховуються результати вступних випробувань з двох предмепв: укра!нська
мова(диктант) та бюлопя (тести).
Вступник допускаеться до участ у конкурсному вщбор1 для зарахування
на здобуття освгги, якщо кшьюсть бал^в з кожного конкурсного предмета
становить не менше 120 бал1в.
4. Для конкурсного вщбору опб, яю вступають на основ^ базово!
загально! середньо! освпи на спещальшсть 221 Стоматолопя, зараховуються
результати вступних випробувань з укра!нсько! мови (диктант) та творчого
конкурсу з лшлення. Вступник допускаеться до участ у конкурсному вщбор1 для
зарахування на здобуття освпи, якщо кшьюсть бал^в з кожного конкурсного
предмета становить не менше 120 бал1в.
5. Для конкурсного вщбору ошб, яю вступають на основ^ повно! загально1
середньо! освпи на спещальшсть 223 Медсестринство, зараховуються бали
сертифшата(лв) зовшшнього незалежного ощнювання або результати вступних
юпшзв з укра!нсько! мови та лператури (перший предмет), та бюлогй (другий
предмет) у встановлених цими Правилами випадках.
Вступник допускаеться до участ у конкурсному вщбор1 для зарахування
на здобуття освпи, якщо кшьюсть бал1в у сертифшат ^з загальноосвпшх
предмепв та/або його кшьюсть бал1в за вступне^) випробування становить не
менше 100 бал1в.
6. Для конкурсного вщбору опб, яю вступають на основ^ повно! загально1
середньо! освпи на спещальшсть 221 Стоматолопя, зараховуються бали
сертифшата(лв) зовшшнього незалежного ощнювання або результати вступних
юпшзв з укра!нсько! мови та лп'ератури (перший предмет) у встановлених цими
Правилами випадках та творчого конкурсу з лшлення (другий предмет).
Вступник допускаеться до участ у конкурсному вщбор1 для зарахування
на здобуття освпи, якщо кшьюсть бал1в у сертифжат з укра!нсько! мови та
лператури та/або його кшьюсть бал1в за вступне випробування становить не
менше 100 бал1в, творчого конкурсу з лшлення - не менше 120 бал1в.
7. Конкурсний бал (КБ) розраховуеться:
1) для вступу на основ1 базово! загально! середньо! освпи за формулою

КБ = П1 + П2 + А + ОУ,
де П1- оцшка вступного юпиту з першого предмета;
П2 - оцшка вступного шпиту або творчого конкурсу з другого предмета;
А - середнш бал документа про базову загальну середню освпу, переведений
в шкалу в1д 100 до 200 бал1в вщповщно до Таблиц переведення середнього бала
документа про середню освпу, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100
200 (дал1 - Таблиця переведення середнього бала)(додаток 2);
ОУ - бал призерам (особам, нагородженим дипломами 1-Ш ступешв) IV
етапу Всеукра!нських учшвських ол1м тад 2020 року з базових предмеЕв,
призерам III етапу Всеукра!нського конкурсу - захисту науково-дослщницьких
робп учшв - члешв Мало! академп наук Укра1ни 2020 року останнш доданок
встановлюеться р1вним 50. 1нформащю про них приймальш ком1с1! отримують з
еДЕБО.
Оцшки вступних 1спит1в виставляються за шкалою 100-200.
2) для вступу на основ! повно! загально! (профшьно!) середньо! осв1ти за
формулою
КБ = П1 + П2 + А + ОУ,
де П1 - оцшка зовн1шнього незалежного оцшювання або вступного шпиту з
першого предмета;
П2 - оцшка зовшшнього незалежного оцшювання, вступного шпиту або
творчого конкурсу з другого предмета;
А - середнш бал документа про повну загальну (профшьну) середню освггу,
переведений в шкалу в1д 100 до 200 бал1в в1дпов1дно до Таблиц! переведення
середнього бала;
ОУ - бал призерам (особам, нагородженим дипломами ЫП ступешв) IV
етапу Всеукра!нських учшвських ол1мшад 2020 року з базових предмет1в,
призерам III етапу Всеукра!нського конкурсу - захисту науково-дослщницьких
робп учшв - члешв Мало! академп наук Укра!ни 2020 року останнш доданок
встановлюеться р1вним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищуе 650, - в1н
встановлюеться таким, що дор1внюе 650. 1нформац1ю про них приймальш комшп
отримують з еДЕБО.
У раз1 подання результаЕв зовн1шнього незалежного оц1нювання бал
вступника за вщповщне вступне випробування шдвишуеться на 25 в1дсотк1в.
Результати вступних шпшзв та творчих конкурс1в для вступниюв на основ!
повно! загально! середньо! освпи оцшюються за шкалою вщ 100 до 200 бал1в.
Для ошб, зареестрованих у селах, я к здобули повну загальну середню
освпу у закладах освпи, що знаходяться на територп сш, у рш вступу конкурсний
бал множиться на сшьський (СК) коефщент шляхом його множення на !х
добуток. СК дор1внюе 1,05.
СК для ошб, що е внутршньо перемщеними особами та проживають у сел1
без реестрацп, не застосовуеться.
Приймальна комю1я здшснюе перев1рку вщповщност! доводки додатку 13 до
Правил реестрацп мюця проживання та Порядку передач! органами реестрацп
шформацп до единого державного демограф1чного реестру, затвердженого
постановою Кабшету Мшютрхв Укра!ни вщ 02 березня 2016 року № 207, подано!
в паперовш форму затверджуе його сво!м рпттенням 1 вносить шформащю до

СДЕБО. У раз1 подання вступником заяви в електроннш форм^ приймальна
ком ^я здшснюе перев^рку вщповщно! доводки на тдстав1 його скановано! копи
(фотокопп).
Остаточно конкурсний бал множиться на коефщент 1,05 для ошб, яю
мають право на першочергове зарахування до медичних, педагопчних ^
мистецьких заклад1в освгги. Якщо тсля цього конкурсний бал перевищуе 650, вш
встановлюеться таким, що дор^внюе 650;
8. Ощнки з документа про базову або повну загальну (профшьну) середню
освпу, яю виставлен за 5-бальною шкалою, враховуються так: "3" вщповщае
"6", "4" в1'дпов1~дае. "9", "5" вщповщае "12". У раз1 вщсутност з об'ективних
причин додатка до документа про базову або повну загальну (профшьну)
середню освпу його середнт бал за 12-бальною шкалою вважаеться таким, що
дор1внюе 2.
9. Програми вступних юпипв та ствбесщ затверджуе голова приймально!
комюп КФММК не т з т ш е шж за три мюящ до початку прийому докуменпв.
Вступт юпити для вступниюв на основ^ повно! загально! середньо! освгги
проводяться за програмами зовшшнього незалежного ощнювання ошб, яю
бажають здобувати вишу освггу на основ1 повно! загально! середньо! освгги.
Програми творчих конкуршв розробляються 1 затверджуються головою
приймально! комюп КФММК не т з т ш е т ж за три мюящ до початку прийому
докуменпв. Не допускаеться введення до творчих конкуршв завдань, що виходять
за меж1 зазначених програм.
Програми ствбесщ, вступних юпипв та творчих конкуршв обов'язково
оприлюднюються на веб-сайт КФММК. У програмах мають мютитися критерп
ощнювання тдготовленосп вступниюв.
10. Особи, яю без поважних причин не з'явилися на вступт випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було ощнено балами нижче
встановленого Правилами прийому мтмального р1вня, а також особи, яю
забрали документи тсля дати зактчення прийому докум ент, до участ в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному вщбор1 не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускаеться.
11. Апеляцп на результати вступних випробувань, що проведет
КФММК, розглядае апеляцтна ком ^я КФММК, склад та порядок роботи яко!
затверджуються наказом директора. Заява про перегляд екзаменацтно! ощнки
подаеться вступником особисто на 1м’я голови приймально! комюп КФММК у з
його дозволу, розглядаеться апеляцшною ком^ею. Апеляцп на результати
вступних випробувань апеляцтна ком ^я коледжу розглядае
не пгзнптте
наступного робочого дня тсля !! подання. Подати апелящю на письмове вступне
випробування вступник може не т з т ш е , наступного робочого дня тсля
письмового вступного випробування.
12. Вщомосп щодо результапв вступних випробувань та шших конкурсних
показниюв вносяться до СДЕБО. У раз1 зм ти бал^в з конкурсних предмепв
сертифшапв зовтшнього незалежного ощнювання за результатами апелящй
приймальна к о м ^я тсля вщповщного повщомлення СДЕБО вносить вщповщт
зм ти в документащю, перераховуе конкурсний бал.
13. Ранениям приймально! комюп результати вступного юпиту з конкурсного
предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозищю можуть бути зараховаш

для участ в конкурсному в1дбор1 на шшу конкурсну пропозицш в цьому заклад1
ОСВ1ТИ.
14. Бланки вщповщей вступниюв, яю зараховаш до коледжу, зберюаються в
1х особових справах.
15. Роботи вступниюв, виконаш ними на вступних юпитах, яю не прийнят на
навчання, зберюаються в арх1в1 не менше одного року, попм знищуються, про що
складаеться акт.
IX. Спещальш умови учасп в конкурсному в^дбор^ для здобуття
освгтньо-професшного ступеня фахового молодшого бакалавра
1. Спещальними умовами щодо участ у конкурсному в1дбор1 п1д час вступу
для здобуття фахово! передвищо! осв1ти е:
- зарахування за ствбесщою;
- участь у конкурсному в1дбор1 за квотою-1.
Спещальними умовами на здобуття фахово! передвищо! осв1ти за кошти
репонального бюджету (за репональним замовленням) е можливють:
- зарахування за результатами ствбесщи, квотою-1 на м1сця репонального
замовлення;
- переведення на вакантш м1сця репонального замовлення ос1б у порядку,
передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховаш на навчання за шшими
джерелами фшансування на основну конкурсну пропозицш.
2. Вступш випробування можуть проходити у форм1 сшвбесщи та в раз1
позитивного висновку про проходження ствбесщи рекомендуються до
зарахування:
- особи з швалщнютю внаслщок вшни вщповщно до пункт1в 10 - 14 статл 7
Закону Укра1ни "Про статус ветерашв вшни, гаранти 1х сощального захисту";
- особи, яким Законом Укра1ни "Про статус 1 сощальний захист громадян, яю
постраждали внасл1док Чорнобильсько! катастрофи" надане право на прийом без
екзамешв до державних заклад1в вищо1 осв1ти за результатами сшвбесщи;
- особи з швалщнютю, яю неспроможш в1дв1дувати заклад осв1ти (за
рекомендащею орган1в охорони здоров'я та сощального захисту населення).
Якщо таю особи рекомендован до зарахування на основну конкурсну
пропозицш, вони зараховуються на мюця репонального замовлення (кр1м
випадку, коли в заяв1 зазначено: «Претендую на участь у конкурс! виключно на
мюця за кошти ф1зичних та юридичних ос1б, повщомлений про неможлив1сть
переведення в межах вступно! кампанп на мюця державного або репонального
замовлення»).
3. Можуть брати участь у конкурсному в1дбор1 в межах квоти-1 на мюця
репонального замовлення (кр1м випадку, коли в заяв1 зазначено: «Претендую на
участь у конкурс! виключно на мюця за кошти ф1зичних та юридичних ошб,
повщомлений про неможливють переведення в межах вступно! кампанп на мюця
державного або репонального замовлення»), якщо допущен! до конкурсного
вщбору на основну конкурсну пропозицш:
- особи, визнаш постраждалими учасниками Революцп Пдносп, учасниками
бойових дш вщповщно до Закону Украши "Про статус ветерашв вшни, гарант!! 1х

сощального захисту", у тому ЧИСЛ1 Т1 з них, як1 проходять вшськову службу (кр1М
вшськовослужбовщв строково! служби) в порядку, визначеному В1дпов1дними
положеннями про проходження вшськово! служби громадянами Укра!ни;
- дгга-сироти, дгги, позбавлеш батьювського тклування, особи з !х числа;
- особи, яким за ранениям регламентно! комюп при репональному центр!
ощнювання якост освгти вщмовлено в реестрацп для участ в 2020 рощ в
зовшшньому незалежному оцшюванш через неможливють створення особливих
(спещальних) умов (за умови подання до приймально! комюп закладу вищо!
освгти копи медичного висновку за формою первинно! облшово! документацп
№ 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спещальних) умов для
проходження зовшшнього незалежного ощнювання», затвердженою наказом
Мшютерства освгти 1 науки Укра!ни, Мшютерства охорони здоров’я Укра!ни вщ
29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деяк питання участ в зовшшньому
незалежному оцшюванш та вступних юпитах ошб, я к мають певш захворювання
та/або патолопчш стани, швалщнють», зареестрованим в Мшютерств! юстицп
Укра!ни 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що зав1рений шдписом секретаря
регламентно! ком1с1! при репональному центр! оц1нювання якост осв1ти 1
печаткою рег1онального центру оц1нювання якост осв1ти, та в1дпов1дного витягу
з протоколу засщання регламентно! ком1с1! при репональному центр! оц1нювання
якосп освгти);
- особи, як1 мають захворювання або патолопчний стан, зазначений
в Перелшу захворювань та патолог1чних сташв, що можуть бути перешкодою для
проходження зовшшнього незалежного ощнювання, затвердженому наказом
Мшютерства освгги 1 науки Укра!ни, М1н1стерства охорони здоров’я Укра!ни в1д
29 серпня 2016 року № 1027/900, зареестрованому в Мшютерств! юстицп Укра!ни
27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймально! комюп
закладу вищо! осв1ти одного з докуменлв, зазначених у п1дпункт1 1 пункту 2
наказу Мшютерства освгти 1 науки Укра!ни, М1н1стерства охорони здоров’я
Укра!ни в1д 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деяк питання участ в зовн1шньому
незалежному оцшюванш та вступних юпитах ос1б, я к мають певш захворювання
та/або патолопчш стани, швалщнють», зареестрованого в Мшютерств! юстицп
Укра!ни 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копи такого документа).
4. Особи, як1 користуються спещальними умовами участ в конкурсному
в1дбор1, на здобуття осв1тньо-профес1йного ступеня фахового молодшого
бакалавра за регюнальним замовленням та за рахунок цшьових п1льгових
державних кредипв в1дпов1дно до пункт1в 2-3 цього роздшу, 1 не були зараховаш
на мюця репонального замовлення, мають право брати участь у конкурс! на
загальних засадах вщповщно до конкурсного бала.
5. Шдлягають переведенню на вакантш м1сця репонального замовлення в
порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховаш на навчання за
шшими джерелами фшансування на основну конкурсну пропозиц1ю:
- д1ти, один з батьюв яких загинув (пропав безв1сти) у район! проведення
антитерористично! операцп, здшснення заход1в 1з забезпечення нащонально!
безпеки 1 оборони, вщшч! 1 стримування збройно! агресп Росшсько! Федерацп у
Донецькш та Луганськш областях, бойових дш чи збройних конфлжпв або помер
внаслщок поранення, контузп чи калщтва, одержаних у район! проведення
антитерористично! операцп, здшснення заход1в 1з забезпечення нащонально!

безпеки 1 оборони, вщшч1 1 стримування збройно! агресп Росшсько! Федерацп у
Донецькш та Луганськш областях, бойових дш чи збройних конфлшпв, а також
внаслщок захворювання, одержаного в перюд участ в антитерористичнш
операцй, здшсненш заход^в ^з забезпечення нащонально! безпеки ^ оборони,
в^дс^ч^ 1 стримування збройно! агресп Росшсько! Федерацп у Донецькш та
Луганськш областях;
- дни ошб, я к загинули або померли внаслщок поранень, калщтва, контузп
чи штттих ушкоджень здоров’я, одержаних т д час участ у Революцп Плиостг
- дгги учасниюв бойових дш на територп шших держав, яю загинули
(пропали безвюти) або померли внаслщок поранення, контузп чи калщтва,
одержаних т д час военних дш та конфлшпв на територп шших держав, а також
внаслщок захворювання, пов’язаного з перебуванням на територп шших держав
т д час цих дш та конфлшлв;
- особи, у яких один з батьюв (усиновлювач^в) був вшськовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвюно вщсутньою особою т д час виконання
ним обов’язюв вшськово! служби.
6. Переводяться на вакантш мюця репонального замовлення в порядку,
передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховаш на навчання за 1'ншими
джерелами фшансування на основну конкурсну пропозицш:
- особи з швалщнютю I, II груп та дгги з швалщнютю вшом до 18 роюв, яким
не протипоказане навчання за обраною спещальнютю;
- особи з швалщнютю з числа учасниюв лшвщацп наслщюв аварп на
Чорнобильськш АЕС та потерпших вщ Чорнобильсько! катастрофи, щодо яких
встановлено причинний зв'язок швалщносп з Чорнобильською катастрофою,
хвор1 внаслщок Чорнобильсько! катастрофи на променеву хворобу, - категор1я 1
та особи, яю постшно проживали у зош безумовного (обов'язкового) вщселення з
моменту аварп до прийняття постанови про вщселення, - категор^я 2;
- дни ошб, визнаних постраждалими учасниками Революцп Плиостг
учасниками бойових дш, особами з швалщнютю внаслщок вшни вщповщно до
Закону Укра!ни «Про статус ветерашв вшни, гарантп !х сощального захисту»;
- шахтару яю мають стаж пщземно! роботи не менше шж три роки, а також
протягом трьох роюв пюля здобуття загально! середньо! освтти особи, батьки яких
е шахтарями та мають стаж пщземно! роботи не менше шж 15 роюв або яю
загинули внаслщок нещасного випадку на виробнищв чи стали особами з
швалщнютю I або II групи;
- особи, яю користуються спещальними умовами участ в конкурсному
вщбору на здобуття освгтньо-професшного ступеня фахового молодшого
бакалавра за репональним замовленням вщповщно до пунклв 2-3 цього роздшу, ^
не були зараховаш на мюця репонального замовлення ( ^ м випадку, коли у
вщповщних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурс виключно на
мюця за кошти ф1зичних та юридичних осб, повщомлений про неможливють
переведення в межах вступно! кампанп на мюця державного або репонального
замовлення»).
7. Переводяться на вакантш мюця репонального замовлення в порядку,
передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховаш на навчання за 1'ншими
джерелами фшансування на основну конкурсну пропозицш, а також на мюця за
рахунок цшьових пшьгових державних кредштв (пшьгових довгострокових

кредипв) ошб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховаш
на навчання за рахунок кошпв ф^зичних або юридичних ошб:
- особи, я к е внутршньо перемщеними особами вщповщно до Закону
Укра1ни «Про забезпечення прав 1 свобод внутршньо перемщених ошб», а також
дгги, я к проживають у населених пунктах на лшй зггкнення;
- дгги з багатодггних шмей (п’ять ^ бшьше дггей).

Х. Рейтингов^ списки вступниюв та рекомендацп до зарахування
1. Рейтинговий список вступниюв формуеться за категор1ями в таюй
послщовностг
- вступники, яю мають право на зарахування за результатами ствбесщи;
- вступники, яю мають право на зарахування за квотами;
- вступники, яю мають право на першочергове зарахування;
- вступники, яю мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Список вступниюв, яю мають право на зарахування за результатами
ствбесщи, впорядковуеться за алфавитом.
У межах шших зазначених в пункт 1 цього роздшу категорш рейтинговий
список вступниюв впорядковуеться:
- за конкурсним балом в1д бшьшого до меншого;
- за середшм балом додатка до документа про здобутий освггнш (освггаьоквашфшацшний) р1вень в1д бшьшого до меншого;
- за ощнкою зовшшнього незалежного ощнювання або вступних юпитв з
першого конкурсного предмета вщ бшьшого до меншого (для вступниюв на
основ! повно! загально! середньо! освгти).
Якщо встановлеш в третьому - п'ятому абзацах цього пункту додатков1
правила не дозволяють визначити послщовнють вступниюв у рейтинговому
списку, то приймальна комшя ухвалюе вщповщне ршення самостшно на тдстав 1
анашзу поданих вступниками документв та вносить його до СДЕБО.
3. У рейтинговому списку вступниюв зазначаються:
- пр1звище, 1м’я та по батьков1 вступника (за наявност);
- конкурсний бал вступника (кр1м зарахованих за ствбесщою);
- ознака тдстав для зарахування за результатами ствбесщи, квоти-1,
першочергового зарахування.
- освгтньо-професшний ступгнь, спещальшсть, назва конкурсно!
пропозицп, форма здобуття освгти;
- середнш бал додатка до документа про здобутий освггнш (освггньо квашфшацшний) р1вень.
4. Рейтингов! списки формуються приймальною ком1с1ею з СДЕБО та
оприлюднюються у повному обсяз1 на офщшному веб-сайт КФММК.
5. Списки вступниюв, рекомендованих до зарахування за кошти
регюнального бюджету (за регюнальним замовленням) за кожною конкурсною
пропозищею, формуються приймальною ком1с1ею за даними СДЕБО та
затверджуються р!шенням приймально! комюп, оприлюднюються шляхом
розмщення на шформацшних стендах приймально! комюп та офщшному веб
сайт! КФММК вщповщно до строюв, визначених у роздш VI цих Правил.
У списку вступниюв, рекомендованих до зарахування, зазначаються таю
сам1 даш, що 1 в рейтинговому списку вступниюв вщповщно до пункту 3 цього
роздшу.
6. Офщгйним повщомленням про надання рекомендацш до зарахування
вважаеться оприлюднення вщповщного рпттення на стендах приймально! комюп
КФММК.

Рпттення приймально! комюп про рекомендування до зарахування також
розмщуеться на офщшному веб-сайт КФММК, а також вщображаеться у
кабшет вступника в Сдинш баз1 (за наявност).
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повщомлення засобами електронного та мобшьного зв'язку.
XI. Реал^зац^я права вступниюв на обрання мюця навчання

1. Особи, я к подали заяви в паперовш або в електроннш форм1 та беруть
участь у конкурсному в1дбор1 на мюця репонального замовлення, пюля
прийняття приймальною комю1ею ршення про рекомендування до
зарахування вщповщно до строку, визначеного роздшом VI цих Правил,
зобов’язаш виконати вимоги для зарахування на мюця репонального
замовлення, а саме: подати особисто орипнали документа про освтгнш
(осв1тньо-квал1ф1кацшний) р1вень та додатка до нього, орипнали
сертифшатв зовшшнього незалежного ощнювання до приймально! комюп
КФММК. Подаш орипнали документв збершаються у КФММК протягом
усього перюду навчання. Особи, яю подали заяви в електроннш форму
кр1м того, зобов’язан1 п1дписати власну заяву, роздруковану приймальною
ком1с1ею та надати повний комплект докуменпв, передбачений п 8роздшу VII
цих Правил.
2. Шдставою для зарахування особи на навчання е виконання вимог Умов
прийому на навчання до заклад1в фахово! передвищо! осв1ти, Правил прийому
та укладення договору про надання осв1тшх послуг м1ж закладом фахово!
передвищо! осв1ти та вступником (за участю батьк1в або законних
представниюв - для неповнол1тн1х вступниюв), в якому можуть бути
детал1зоваш права та обов’язки стор1н.
3. У раз1 зарахування на навчання за кошти ф1зичних або юридичних ос1б
додатково укладаеться догов1р (контракт) м1ж закладом осв1ти та ф1зичною або
юридичною особою, яка замовляе платну осв1тню послугу для себе або для шшо!
особи, беручи на себе фшансов1 зобов’язання щодо 11 оплати.
4. Особи, як1 були рекомендован1 до зарахування на м1сця рег1онального
замовлення за певною конкурсною пропозиц1ею 1 не виконали вимог до
зарахування у строки, визначеш в розд1л1 VI цих Правил, втрачають право в
поточному рощ на зарахування на навчання за репональним замовленням за щею
конкурсною пропозищею, кр1м випадк1в, визначених у роздш XIV цих Правил.
Особи, як1 отримали рекомендац1ю до зарахування на м1сця рег1онального
замовлення 1 в установлен1 строки, визначеш у роздш VI цих Правил, виконали
вимоги для зарахування на бюджетш мюця, тдлягають зарахуванню.
5.
Особи, як1 беруть участь у конкурсному в1дбор1 на м1сця навчання з
кошти ф1зичних або юридичних ос1б, п1сля прийняття Приймальною комю1ею
КФММК р1шення про рекомендування до зарахування за кошти ф1зичних або
юридичних ос1б, зобов’язан1 виконати вимоги для зарахування, а саме: подати
особисто орипнали документа про освггнш (осв1тньо-квал1ф1кацшний) р1вень та
додатка до нього, орипнали сертиф1кат1в зовн1шнього незалежного ощнювання.
Документи подаються у строки, визначеш роздшом VI цих Правил. Особи, яю
подали заяви в електроннш форму кр1м того, зобов’язаш шдписати власну заяву,

роздруковану приймальною комю1ею та надати повний комплект документв,
передбачений п 8роздшу VII цих Правил.
XII. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Приймальна комшя анулюе рашше надаш рекомендацй вступникам, яю не
виконали вимог для зарахування на мюця державного замовлення, передбачених в
пункт 1, 2 роздшу XI цих Правил 1 надае рекомендацй вступникам, наступним за
рейтинговим списком.
2. Вступники, рекомендован! на навчання за кошти ф1зичних та/або
юридичних ошб, зобов’язаш виконати вимоги для зарахування вщповщно до
пункту 1-3 роздшу XI цих Правил.
Догов1р (контракт) про надання осв1тн1х послуг м1ж КФММК та ф1зичною
(юридичною) особою, у раз1 зарахування на навчання за кошти ф1зичних або
юридичних ошб, укладаеться п1сля видання наказу про зарахування. Якщо
договору не буде укладено впродовж двох тижшв з дати видання наказу про
зарахування, наказ про зарахування ще! особи скасовуеться. Оплата навчання
здшснюеться зпдно з договором, укладеним сторонами.
3. Приймальна ком1с1я анулюе рашше надаш рекомендацй вступникам, яю не
виконали вимоги для зарахування на мюця за кошти ф1зичних або юридичних
ошб, а також вступникам, яю повщомили приймальну ком1с1ю про вщмову в1д
участ в конкурсному вщбору 1 надае рекомендацй вступникам, наступним за
рейтинговим списком.
4. У раз1 одночасного навчання за к1лькома спещальностями (напрямами
подготовки, спец!ал1зац1ями, осв1тн1ми, освггньо-професшними програмами) та
формами здобуття освтга ориг1нали документа про осв!тн1й (освггньоквал!ф!кац1йний) р1вень, додатка до нього державного зразка, а також орипнали
сертифшатв зовн1шнього незалежного оц1нювання зберюаються у заклад1 осв1ти
за мюцем навчання за державним замовленням або за рахунок цшьових п1льгових
державних кредитв протягом усього строку навчання.
У раз1 одночасного навчання за кшькома спец1альностями (напрямами
подготовки, спещал1защями, осв1тн1ми, осв!тньо-профес1йними програмами) та
формами здобуття освгги за кошти ф1зичних та/або юридичних ос1б ориг1нали
вищезазначених документ1в збер1гаються в одному 1з заклад1в осв1ти на виб1р
студента протягом усього строку навчання. ДовОдка про зберюання ориг1нал1в
документв видаеться на вимогу студента закладом осв1ти, у якому вони
зберюаються.
XIII. Переведення на вакантш мюця державного замовлення ошб, я к
зараховаш на навчання за кошти ф^зичних, юридичних ошб

1.
КФММК самостшно надае рекомендацй вступникам в межах форми
здобуття освгти та м1сць (кр1м небюджетних конкурсних пропозицш), на яю були
надаш рекомендацй до зарахування до КФММК за вщповОдною спещальнютю в
порядку, передбаченому пунктами 7-8 роздшу VIII цих Правил, 1 анулюе !х в
порядку, передбаченому пунктом 1 роздшу XII цих Правил.

2.
Переведення на вакантш м1сця репонального замовлення ошб, як1
зараховаш на навчання за кошти ф1зичних або юридичних ошб, здшснюеться в
такш послщовностг
- особи, як1 зазначеш в пункт 5 роздшу IX цих Правил, незалежно в1д
конкурсного бала;
- особи, як1 зазначеш в пункт 6 роздшу IX цих Правил, в разу якщо
отриманий ними конкурсний бал менший в1д проходного бала (мш1мального
бала, який дозволив отримати рекомендацш до зарахування на м1сця
державного замовлення за щею конкурсною пропозищею за загальним
конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7-9 роздшу VIII цих
Правил) не бшьше шж на 50 бал1в;
- особи, як1 зазначеш в пункт 7 роздшу IX цих Правил, у разу якщо
отриманий ними конкурсний бал менший вщ прохщного бала не бшьше шж
на 30 бал1в.
Переведення на вакантш м1сця державного замовлення ошб, зазначених в
абзацах другому - четвертому цього пункту, проводиться за вщсутност
непереведених ошб попередньо! категорп або в раз1 !х письмово! вщмови в1д
переведення та в послщовност в1д вищого до нижчого мюця в рейтинговому
списку в межах кожно! 1з зазначених категорш.
У раз1 вщсутност достатньо! кшькост мюць для переведення на вакантш
мюця державного замовлення ошб, зазначених в абзацах другому - четвертому
цього пункту, заклад фахово! передвищо! освгти використовуе для цього вакантш
мюця державного замовлення з шших спещальностей ще! галузу а за !х
вщсутност - шших галузей знань ще! або шшо! форми здобуття освгти (тсля
переведення на вакантш мюця державного замовлення ошб, зазначених в абзацах
другому - четвертому цього пункту за вщповщною спещальнютю та формою
здобуття освгги), про що негайно ставить до вщома вщповщного державного
замовника.
Невикористаш шсля цього мюця репонального замовлення вважаються
такими, що не розмщеш в цьому заклад1 освгги. КФММК повщомляе
репонального замовника про 1х кшькють у розр1з1 спещальностей та форм
здобуття освти. У раз1 вщсутност достатньо! кшькост мюць для переведення на
вакантш мюця репонального замовлення ошб, зазначених в абзац другому цього
пункту, КФММК надсилае державному замовнику запит на видшення додаткових
мюць державного замовлення за рахунок повернутих. Ршення щодо
використання цих мюць приймае конкурсна комшя державного (репонального)
замовника.
XIV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування
за рахунок цшьового шльгового державного кредиту
1. Накази про зарахування на навчання видаються директором КФММК на
тдстав 1 ршення приймально! комюп. Накази про зарахування на навчання з
додатками до них формуються в СДЕБО та оприлюднюються на шформацшному
стенд1 приймально! комюп та офщшному вебсайт КФММК у вигляд1 списку
зарахованих у строки, визначеш роздшом VI цих Правил.

2. Ршення приймально! комюп про зарахування вступника може бути
скасоване приймальною комю1ею у раз1 виявлення порушень з боку вступника,
передбачених пунктом 5 роздшу XVI цих Правил.
3. Зараховаш особи можуть бути вилучеш з наказу про зарахування (наказ
про зарахування скасовуеться в частиш, що стосуеться ще! особи) до КФММК за
власним бажанням, вщраховаш 1з КФММК за власним бажанням, у зв'язку з чим
таким особам повертаються подан ними документи не шзшше наступного дня
тсля подання заяви про вщрахування.
4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10
календарних дшв в(д 1х початку, наказ про зарахування скасовуеться в частиш, що
стосуеться ще! особи.
5. На звшьнене(1) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього роздшу,
мюце (м1сця) може проводитись додатковий конкурсний в(дб1р з числа ошб, яш
брали участь у конкурс на цю конкурсну пропозицш. У раз1 в1дсутност1 таких
претендешзв на звшьнеш мюця дозволяеться зараховувати ошб з конкурсних
пропозицш цього навчального закладу за умови збшу конкурсних предмет1в
шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на шшу конкурсну пропозицш.
Додатковий конкурсний в(дб1р проводиться до 15 вересня. При цьому
накази про зарахування таких ошб формуються 1 подаються до СДЕБО до 18.00
години 19 вересня.
XV.
Особливосп прийому на навчання шоземщв
та ошб без громадянства до заклад^в вищоУ освгги УкраУни
Прийом на навчання шоземщв та ошб без громадянства до Кшвського
фахового мюького медичного коледжу не проводиться.
XVI. Забезпечення вщкритосп та прозоросп при проведенш
прийому до навчальних заклад^в
1. На зашданш приймально! комюп мають право бути присутшми
представники засоб1в масово! шформацп (не бшьше двох ошб в(д одного засобу
масово! шформацп)
Заявка на акредитацш подаеться на 1м’я директора на офщшному бланку
редакцп ЗМ1 1 засвщчуеться тдписом головного редактора та печаткою ЗМ1.
Разом 1з заявкою подаеться котя свщоцтва про державну реестрацш ЗМ1 та котя
лщензп на мовлення. Заявка на акредитацш повинна мютити наступш вщомостг
- повне найменування ЗМ1;
- його засновниюв (сшвзасновнишв) або видавця (видавщв);
- тираж, перюдичшсть (для електронних ЗМ1 -канал 1 репон мовлення);
- юридичну та фактичну адресу редакцп ЗМ1, репон розповсюдження,
поштову адресу (у тому числ1 шдекс);
- пр1звище, 1м’я, по батьков1 головного редактора (директора) ЗМ1, номер
його робочих телефошв 1 факшв;
- номери робочих телефошв 1 факшв редакцп, електронну адресу;
- пр1звище, 1м’я, по батьков1 журналюта, який рекомендуеться на акре
дитацш (повшстю), його р1к народження, посаду, робочий телефон,
мобшьний телефон (за бажанням);

- прозвище, ом’я, по батьково техночного фаховця, його посаду, робочий
телефон.
Заявка на акредитацш приймаеться в ориознало. Заявки, направлено факсом 1
електронною поштою, не розглядаються. Рошення про акредитацш приймаеться
на засоданно приймально! комюп в термони, що не перевищують 10 днов з дня
отримання заявки на акредитацш. Список акредитованих представников ЗМ1
оприлюднюеться на офоцойному веб-сайто КФММК.
2. Громадсько органозацп можуть звернутися до Монютерства освоти 1 науки
Укра!ни оз заявою про надання !м права вести спостереження за роботою
приймально! комюп. Громадсько органозацп, яким таке право надано
Монютерством освоти 1 науки Укра!ни, можуть направляти на засодання
приймально! комюп сво!х спостерогачов. Приймальна комюоя зобов’язана
створити належно умови для присутносто громадських спостерогачов на сво!х
засоданнях, а також надати 1м можливють ознайомлення з документами, що
надаються членам комюп, до засодання.
3. КФММК зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступников з
лоцензоею на здойснення освотньо! дояльносто, сертифокатами про акредитацш
водповодно! спецоальносто (напряму подготовки, освотньо! програми). Правила
прийому, водомосто про лщензований обсяг та обсяг прийому за регюнальним
замовленням за кожною конкурсною пропозицоею (спецоальнютю, освотньою
програмою), у тому число про колькють мюць, що видолено для вступу за квотами,
оприлюднюються на офоцойному вебсайт КФММК не позноше робочого дня,
наступного тсля затвердження/погодження чи отримання водповодних
ведомостей.
4. Голова приймально! комюп оголошуе про засодання комюп, як правило, не
позноше дня, що передуе дню засодання, в особливих випадках - не позноше н1ж за
три години до початку засодання. Оголошення разом оз проектом порядку денного
засодання оприлюднюеться на офоцойному вебсайт! КФММК.
5. Подання вступником недостов1рних персональних даних, про здобуту
раноше освоту, недостов1рних в1домостей про наявн1сть права на зарахування за
квотами, права на зарахування за сповбесодою, про проходження зовшшнього
незалежного оцонювання е подставою для скасування наказу про його
зарахування.
6. 1нформування громадськосто про лщензований обсяг, обсяг мюць, що
фонансуються за рег1ональним замовленням, вартють навчання за
спецоальностями (напрямами подготовки, спещалозацоями, осв1тн1ми програмами),
особ (прозвища та !н1ц1али), яко подали заяви щодо вступу, !х рекомендування до
зарахування та зарахування до заклад1в вищо! осв1ти здойснюеться на подставо
даних вДЕБО через роздол «Вступ» вебсайту вДЕБО за адресою
Шр8://у8!ир.еёЬо.§оу.иа/, а також онформацойними системами (водповодно до
договоров, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з техночним
адмонютратором вДЕБО).

Додаток 1
до Правил прийому на
навчання до заклад1в фахово!
передвищо! освгги в 2020 рощ
(шдпункт 2 пункт 1
роздшу VI)
ПЕРЕЛ1К
спец1альностеи, прииом на навчання до закладш фахово! передвищо1 осв1ти
за якими зд1иснюеться на основ1 базово! або повно1 загально1 середньо1 осв1ти
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Додаток 2
до Умов прийому на навчання
до заклад1в фахово! передвищо!
освгги в 2020 рощ
(шдпункт 1 пункту 7 роздшу VIII)

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про середню освггу, обрахованого за
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