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ШОЛОЖЕННЯ
про приймальну комiсiю

закарпатського базового державного медичного коледжу

I. Загальна частина

1.1.' Прийм€Lпъна комiсiя Закарпатського базового державного медичного
коледжу (даrri - Прийм€шьна комiсiя) - робочий орган вищого навчаJIьного
закладу, передбачений частиноЮ першоЮ cTaTTi 38 Закону УкраiЪи ''Про
виЩУ ocBiTy" (далi - Закон), Що утворюеться длЯ органiзацii прийоЙу
вступникiв. Строк повноважень ПриймалъноТ KoMicii становить один
календарний piK.

приймалъна комiсiя працюе на засадах демократичностi, прозоростi та
вiдкритостi вiдповiдно до законодавства УкраiЪи, Умов прийому на навчаннrI
ДЛЯ ЗДОбУТIЯ ОСВiтНЪО-квалiфiкацiйного рiвня мододшого спецiалiста в 2019
Р., з.атверджених наказом мон вiд 10 жовтня 2018 року Jъ 1082
зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 30.10.2018 р. за J\ъ 12з |13268з
(далi - Умови прийому), наказу моН УкраiЪи <<ПоложеннrI про приймалъну
комiсiю вищих навч€шъних закладiв> (iз змiнами, внесених ,.iдrrо з наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiъи Nр 622 вiд 06.06.201б р.), затверджених
НаКаЗОМ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15.10.2015 р. J\ъ 10в5
заресстрованих в MiHicTepcTBi юстицiт УкраiЪи 04.11 .2о|5 р. за Jъ 1з5зl27798
(Даr-ri - ПОЛОЖеННя), ПРавил прийому до Закарпатського базового державного
медичного коледжу (далi - Правила прийому), Статуту Закарпатського
базового державного медичного коледжу та ПоложеннrI про Приймальну
комiсiю Закарпатського базового державного медичного коледжу

положення затверджуетъся педагогiчною радою Закарпатського базового
державного медичного коледжу у 2018 Роцi вiдповiдно до частини
третьоТ cTaTTi 38 Закону.

1.2. Склад ПриймальноТ KoMiciT затверджуеться наказом директора
закарпатського базового державного медичного коледжу, який е головою
KoMicii.,

голова Приймальнот koMiciТ вiдповiдае за виконання покладених на
приймальну комiсiю завданъ i здiйснення нею cBoik функцiй, за його
вiдсутностi - заступник голови приймальноi KoMiciT.
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!о складу Приймальноi KoMicii входятъ:

- заступник голови ПриймальноТ KoMicii;

- вiдповiдалъний секретар Приймальноi KoMiciT;

- уповноважена особа Приймальноi koMiciT з питань прийняття та
розгляду електронних зЕUIв;

- застуцник вiдповiдалъного секретаря Приймалъноi KoMicii;
- членИ ПриймальноТ KoMiciT (керiвники структурних пiдроздiлiв);

представники
до пункту 6
органiзацiй.

органlв студентсъкого самоврядування вiдповiдно

Заступником голови ПриймальноТ KoMiciT призначастъся заступник
директора або керiвник структурного пiдроздiлу iuпuр.rurського базового
державного медичного коледжу

вiдповiдальний секретар Приймальноi koMicii та його заступники
призначаються нак€вом директора Закарпатського базового державногомедичного коледжу з числа провiдних науково-педагогiчних (педагогiчних)
працiвникiв медичного коледжу.

наказ про затвердження складу Приймалънот koMicii видаетъся
директором коледжу до початку календарного року.

1,з, Для виконаннrI покладених на Приймальну комiсiю завдань i
здiйснення нею cBoik функцiй вiдповiдно до нак€ву директора коледжу
утворюються Taki пiдроздiли Приймальноi koMicii:

- предметнi екзаменацiйнi KoMicii;

- KoMicii для проведення спiвбесiд;

- апеляцiйна комiсiя (апеляцiйнi KoMicii);

Щопускаетъся включати до складу цих комiсiй науково-педагогiчних
(педагогiчних) працiвникiв iнших навчЕUIъних закладiв.

Предметнi екзаменацiйнi KoMicii та KoMicii для проведення спiвбесiд
утворюЮтъся У випадках, передбачених Правилами прийому, для проведеннrI
вступних випробувань при вступi на навчаннrI за освiтньо-квалiфiкацiйним
piBHeM молодшого спецiа_гliста на ocHoBi базовоI (повноi) загЕLльноi середнъоi
освiти, Що складу Цих комiсiй можуть входити (за згодою; працiвники iнших
навч€Llrьних закладiв.

частини п'ятоi cTaTTi 40 Закону та профспiлкових

Апеляцiйна комiсiя утворюеться для розгляду апеляцiй вступникiв.головою апеляцiйноi koMicii .rр"r"u"uеться заступник директоразакарпатсъкого базового лержавного медичного коледжу, який не е членом
предметних екзаменацiйних комiсiй. Пр" прийомi на навчання на ocHoBi
баЗОВОi' i ПОВНОТ ЗаГЕilIЬноi середнъоТ освiти склад апеляцiйноi KoMiciT
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формуеться з числа провiдних педагогiчних працiвникiв коледжу та вчителiв
системи загалъноТ середньоТ освiти регiону, якi не е членами предметноi
екзаменацiйнот koMiciT, koMiciT для проведеншI спiвбесiд Закарпатського
базового державного медичного коледжу.

порядок роботи апеляцiйноi koMicii затверджуеться директором
закарпатського базового державного медичного коледжу.

наказ про затвердженнrI складу предметних екзаменацiйних, апеляцiйноi
комiсiй пiдuисустъся директором Закарпатського базового державного
медичного коледжу не пiзнiше 01 березня.

Список працiвникiв, якi допускаються до роботи дJUI забезпечення
дiяльностi Приймалъноi koMicii та it пiдроздiлiц затверджуеться наказом
директора Закарпатського базового державного медичного коледжу з числа
науково-педагогiчних (педагогiчних) працiвникiв та навчаJIьно-допомiжного
(адмiнiстративного) персоналу коледжу.

1.4. Склад ПриймальноТ KoMicii та iT пiдроздiлiв, за винятком осiб, якi
входять до них згiдно з посадовими обов'язками, щороку поновлюсться не
менш нiж на третину. Одна й та сама особа може бути вiдповiдальним
секретарем не бiльше нiж три роки поспiль.

що' складу Приймальноi koMicii, предметних екзаменацiйних та
апеляцiйноi KoMicii не можутЬ входитИ особи, дiтИ якиХ вступаютъ до
ЗакарпаТськогО базовогО державнОго медичного коледжу у гIоточному роцi.

II. OcHoBHi завдання та обов'язки ПриймальноТ KoMiciT

2.1. Вiдповiдно до Умов прийому, Статуту Закарпатського базового
державного медичного коледжу, наявнот лiцензiт (сертифiкатiв 11ро
акредитацiю) Приймальна комiсiя розробляе Правила прийому, якi
затверджус цедагогiчна рада Закарпатського базового державного медичного
коледжу вiдповiдно до частини п'ятоi cTaTTi 44 Закону.

2'.2. ПриймаJIъна комiсiя :

- забезпечуе iнформування вступникiв, ik батъкiв та |ромадськiстъ з ycix
питань,вступу до Закарпатсъкого базового державного медичного коледжу;

- органiзовус прийом заяв та документiв, приймае рiшення про допуск
встугIникiв до 1^lacTi в KoнKypci (до 1^TacTi у вступних випробуваннях);

- IIодае до едиНоi державноТ елеКтронноi базИ з питань освiти (далi -
Сдина база) отриманi вiд вступникiв данi про них, вноситъ змiни до cTaTyciB
заяв вступникiв в единiй базi;

- координуе дiялънiсть ycix структурних пiдроздiлiв Закарпатського
базового державного медичного коледжу щодо пiдготовки та проведення
конкурсного вiдбору;



- органlзовус 1 проводить консультац11 з питань вступу на навчаннrI та
вибору с[ецiсLльностi, що найбiльш вiдповiдае здiбностям, нахилам i рiвню
пiдготовки вступникiв;

- органiЗовус та контролюе дiяльнiсть технiчних, iнформацiйних i
побУтових служб щодо створення умов для проведення вступноi кампанiТ;

забезпечуе оприлюдненнrI на веб-сайтi Закарпатського базового
ДерЖавного медичного коледжу цього Положення, Правил прийому та iнших
документiв, передбачених законодавством;

- приЙмае рiшення про зарахуваншI вступникiв за формами навчання i
джерелами фiнансуваннrl.

" З" Рiшення Приймальноi KoMiciT приймаються за присутностi не менше
двох" третин складу ПриймальноТ KoMicii простою бiлъшiстю голосiв та
своечасно доводяться до вiдома вступникiв.

Рiшення Приймальноi KoMicii оформлюються протоколами, якi пiдписуе
голова i вiдповiдальний секретар Приймальноi KoMicii.

III. Оргапiзацiя роботи ПриймальноТ KoMicii

3.1. Прийом зzulв та документiв вступникiв проводитъся у строки,
передбаченi Умовами прийому i Правилами прийому.

ЗаяВи та документи вступникiв рееструються в прошнурованих, з
ПРОНУМеРоВаНиМи сторiнками та скрiпленими печаткою Закарпатського
базового державного медичного кодеджу журн.Lлах реестрацiI заяв
вступникiв, в яких з€вначаються TaKi данi вступника:

- порядковий номер;

- номер заявиз СЩ,БО ;

- дата прийому документiв;

- прiзвище, iм'я та по батьковi;

- стать, дата народження;

- наЙменуваннrI навчuLльного закладу, що видав документ про здобутиЙ
ступiнь/ освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb;

- НОМер, серiя, дата видачi документа про здобутий ступiнь/освiтньо*
квалiфiкацiйний piBeHb, середнiй бал документа про ocBiTy;

- нОМер сертифiката зовнiшнього нез€шежного оцiнювання, кiлькiсть
балiв з конкурсних предметiв;

- iнформацiя про документи, що дають право на особливi умови
зарахування; причини, з яких вступниковi вiдмовлено в 1^lacTi у
KoHKypci та зарахуваннi на навчання;



- пlдпис вступника в одержаннi повернених документiв або вiдмiтка про
ik поверненЕя.

Вступнику видаеться розписка про прийом його документiв за пiдписом
гIечаткою
штампом

_ Вiдмова у реестрацii заяви вступника не допуСкаеться, KpiM випадкiв
вiдсу,тностi документiв, передба9ених Умовами прийому для реестрацiiвступника.

пiд час реестрацii заяв вступникiв з використанням автоматизованих
систем облiку сторiнки журналу ресстрацiТ роздруковуютъся в кiнцi робочого
ДНЯ, "кожна cTopiHKa вiзуетъся вiдгlовiдальним секретарем ПриЙмальноТ
KoMicii (його заступником), нумеруетъся i пiдшиваеr"""- в журнЕtл. Пiсля
закiнчення прийому документiв журнал реестрацii заяв u.ryrr""niB вiзустъся
ПiДПИСаМИ ГОЛОВИ ПРИйМальноi KoMicii i вiдповiдаrrъного секретаря таскрiплюеться печаткою вищого навч€lJIьного закладу або штампом
приймалъноi koMicii. У журналi ресстрацiт заяв вступникiв не допускаютьсявиправлення, закреслення та пропуски рядкiв. У разi наявностi таких
зазначаеться вiдповiдна примiтка, яка вiзуеться вiдповiдалъним секретарем
(його заступником) i скрiплюеться печаткою вищого навчалъного закJIаду або
шта\4пом ПриймальноТ KoMicii.

З,2.tlриймаJIъна комiсiя приймае рiшення про допуск вступника до yracTi
у KoнKypci, про що повiдоъ4ляе вступника.

3,3.' Щля проведення встугIних iспитiв Закарпатським базовим державним
медичним коледжем формуються екзаменацiйнi гругrи в порядку ресстрацii
ДОКУМеНТiВ; ВiДПОВiДНО ДО ГрУп формуються вiдомостi спiвбЪсiди, 

".rу.rЪо.оiспиту i (або) одержаншI-повернення письмовоi роботи.
кiлькiстъ вступникiв в екзаменацiйних групах не повинна перевищувати

30 осiб. Особам, якi допущенi до складання вступних iспитiв, 
""дu.r"",аркуш результатiв вступних iспитiв.

з.4. Розклад вступних iспитiв, що проводятъся Закарпатським базовим
державним медичним коледжем, затверджуеться головою Приймалъноi
koMiciТ i оприлюднюеться шляхом розмiщення на веб-сайтi коледжу та
iнформацiйному стендi ПриймальноТ KoMicii не пiзнiше, нiж за три днi до
початку прийому заяв та документiв для вступу на навчаннrI за вiдповiдними
ступенями, освiтнъо-квалiфiкацiйними рiвнями та формами навчання.

3.5. Копii документiв i фотокартки незарахованих вступникiв, що не
отриманi ними, а також ik екзаменацiйнi роботи зберiгйться протягом
ОДНОГО РОКУ, ПiСЛЯ ЧОГО ЗНИЩУЮТЪСя та про що скJIадаеться вiдповiдний акт.

вlдповlд€tльного секретаря (його
Закарпатсъкого базового державного
Приймальноi KoMicii.

заступника),
медичного

скрiплена
коледжу або



Iv. Органiзацiя та проведення вступних iспитiв
4,1,, Голови предметних екзаменацiйних, якi вiдповiдають за проведення

встуIIних iспитiв, щороку складають необхiднi екзаменацiйнi Йатерiали:
програми вступних iспитiв, що проводяться Закарпатським базовим
державним медичним коледжем, екзаменацiйнi бiлети, TecToBi завданнrI,
критерii оцiнювання вiдповiдi вступника тощо та подають ik на затвердження
головi Приймальноi koMicii не пiзнiшео нiж за три мiсяцi до .ro"urr*y
прийому документiв.

Форма вступних iспитiв у Закарпатсъкому базовому державномумедичному коледжi i порядок ik проведеншI затверджуються кожного року уПравилах прийому. На навчання для здобуття освiтньо-квалiфiкацit"о.Ь
рЬня молодшого спецiалiста на ocHoBi ,rо"поiзагальноТ середнъоi освiти для
ВiДПОЪiДНИХ КаТеГОРiй ВСТУпникiв вступнi iспити гIроводятъся вiдповiдно допро|рам зовнiшнъого незалежного оцiнювання вiдповiдного року.

4,2" На вступних iспитах повинна бути забезпечена спокiйна i
доОрозичлива атмосфера, а вступникам надана можливiсть самостiйно,
найбiльш повно виявити рiвенъ cBoik знань i умiнъ.

CTopoHHi особИ без лозвОлу голоВи ПрийМалъноТ KoMicii до примiщенъ, в
яких проводятъся вступнi iспити, не догý/скаються.

4,3, IспИт в уснiй формi або спiвбесiда з кожноi дисциплiни проводятъся
не менше нiж двома членами koMicii з кожним вступником, яких призначае
голова гIредметноi KoMicii згiдно з розкJIадом у день iспиту.

. Tto час спiвбесiди (iспиту ч уснiй формi) члени вiдповiдноi KoMiciT
вlдмlчають правильнiсть вiдповiдей в аркушi спiвбесiди (аркушi усноiвiдповiдi), який по закiнченнi спiвбесiди 

- 
пiдписуеться 

""rу.r""*о, та
членами вiдповiдноi KoMicii

Iнформацiя про резулътати спiвбесiди або
оголошу€ться вступниковi в день ii7його проведення.

iспиту в уснiй формi

4,4, Вступнi iспитИ у письмовiй формi, що проводитъ Закарпатський
базовий державний медичний коледж у випадках, передбачених Умовами
прийому, приймають не менше двох членiв вiдповiдьот koMicii в кожнiй
аудиторiТ.

4,5, Бланки аркушiв спiвбесiди, писъмовоi вiдповiдi, а також титульнi
аркушi зi штампом Приймалънот koMicii зберiгаються-у вiдповiдалi"о.о
секретаря Приймальноi KoMicii (керiвника вiдповiдного пiдроздiлу) вищого
навч€шьного закладу, який видас i* головi екзаменацiйноТ nori.iT в необхiднiй
кiлъкостi безпосередньо перед початком iспиту.

Бланки письмових робiт роздаються кожному вступниковi в аудиторiТ, депроводиться вступний письмовий iспит, про що вступник ставить свiйособистий пiдпис у вiдомостi одержа"""-iоu.рнення писъмовоi роботи.Письмовi екзаменацiйнi роботи (у ioMy числi 
""p""rn") виконуються на



аркушах з1 штампом Приймалъноi koMicii або iT пiдроздiлry. На аркушах не
ДОГý/скаються будь-якi yMoBHi позначки, якi розкривають u"rop.r"o роботи.Вступник зазначае прiзвище тiльки у визначених для цього мiсцях.

ЗавданнЯ вступниХ iспитiв, проведених з використанням комп'ютерноi
технiки, рzlзом з вiдповiдями на них роздруковуються на паперових носiях та
пiдписуютъся вступником.

4.6- Щlтя проведення письмових вступних iспитiв встановлюються TaKi
норми часу (в астрономiчних годинах, не бiлъше):

- з мови та лiтератури:

диктант - 1 година;
' 

- ^з iнших предметi в - 2-З години;

- тестування - не бiлъше, нiж передбачено у пояснюваJIьних записках до
TecTiB.

4.7. Пtд час проВеденнrI вступних iспитiв не допускаеться користуваннrI
електронними приладами, пiдручниками, навч€UIьними посiбниками та
iншими матерiалами, якщо це не передбачено рiшенням Приймалънот koMicii.
У разi ЪикорисТаннЯ вступником пiд час вступного 

"".rробу"ання 
cTopoHHix

джерел iнформацii (у тому числi пiдказки) BiH вiдсторон-"r"", вiд участi увипробуваннях, про що складаетъся акт. На екзаменацiйнiй роботi ,ur.o.b
вступника член вiдповiдноi KoMiciI вк€вуе причину вiдсторонення та час. При
перевiрцi така робота дешифрустъся i за неi виставляетъся оцiнка менше
мiнiмальноi кiлъкостi балiв, визначеноi ПриймаJIьною комiсiею та Правилами
прийому, ДЛя допуску до y{acTi в KoHKypci або зарахуванIUI на навчання за
квотами, незважаючи на обсяг i змiст написаного.

4.8. Пiсля закiнчення роботи над завданнями вступного iспиту вступник
здае лисьмову роботу р€lзом iз завданням, про що розписуетъся у вiдомостi
одержання-гIовернення писъмовоi роботи, а члени екзаменацiйноi koMicii
зобов'язанi перевiрити правильнiсть оформлення титулъного аркуша
письмовоТ роботи.

4.9. Вступники, якi не з'явилисъ на вступнi iспити без поважних 11ричин узазначений за розкJIадом час, До )п{астi у подалъших iспитах i koHkypci нъ
доIIускаються. За наявностi поважних причин, пiдтверiжених
документаJIъно, встуtIники допускаютъся до скJIадання пропущених вступних
iспитiв з дозволу Приймалъноi koMicii в межах встановлених cTpokiB i
розкладу проведення вступних iспитiв.

особи, якi не встигли за час писъмового iспиту (тестування) виконати
екзаменацiйнi завдання у повному обсязi, здаютъ ik незакiнченими.

пiсля закiнчення iспиту голова предметноi екзаменацiйнот koMicii
передас yci екзаменацiйнi роботи вiдповiдалъному cekpeTapeBi Приймальноi
KoMiciT.



a

4,10, Вiдповiдалъний секретар Приймалъноi KoMicii проводитъ
шифрування писЬмовиХ робiт, для чого проставляеться цифровий або iнший
умовний шифр на титулъному аркушi i на кожному аркушi писъмовоi
вiдповiдi, У випадках, коли пiд час шифрування письмових екзаменацiйних
робiТ виявлено робоry, на якiй е особлЙ"i.rо."u"ки, що можуть розкрити ifавторство, робота _не шифруеться i таку роботу, KpiM 

"n."u предметноi
екзаменацiйноi koMiciT, додатково перевiряс юлова вiдповiдноi koMicii.

ПiслЯ шифруванrrЯ титульнi аркушi зберiгаються у вiдповiдального
секретаря Приймальноi koMiciТ до закiнчення перевiрки Bcix робiт. Листкиписьмоьих вiдповiдей разом з пiдписаною йдповiдалъним секретарем
Приймалъноi KoMicii, який проводив шифрування письмових робiт, вiдомiстю
передаються головi вiдповiднот koMicii, який розподiлru ik плi* членами
KoMioii для перевiрки.

4,1|, Перевiрка письмових робiт (тестових завданъ) проводиться тiлъки упримiщеннi Закарпатсъкого базового державного медичного коледжу
членами Приймальноi koMicii i повинна бути закiнчена не пiзнiше наступного
робочого дня Приймальноi KoMiciT.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступниковi були зробленi
зауваження пiд час випробування тощо) вiдповiдальний .b*p"rup
Приймалъноi KoMiciT або голова предметноТ екзаменацiйноi або фа*о"оТатестацiйноi KoMicii залучають для перевiрки роботи двох членiв вiдпЪвiдноi
KoMiciT.,

4,12. ГОЛОВа ПРеДМеТНОi екзаменацiйноi або фаховоi атестацiйноi KoMicii
здiйснюс керiвництво i контроль за роботою членiв вiдповiдноi koMici1. BiH
додатково перевiряе письмовi роботи, якi оцiненi членами вiдповiдних
комiсiй за 100-бальною шк€шою оцiнювання знанъ (вiд 100 до 200 балiв)
менше нiж на I24 (l00) балiв, бiльше нiж на 175 балiв, а за 12-бальною
шк€Lлою оцiнювання знань (вiд 1 до 72 балiв) - менше нiж на 4 бали,бiлъше
нiж на 10 балiв. У разi використання iнших шк€tл оцiнюваншI у Положеннi
про Приймальну комiсiю зазначаютъся цi шк€UIи та кiлiкiстъ балiв,
виставлена за роботу вступника, бiльше якоi голова вiдповiдноi koMicii'
додатково перевiряе IIисъмовi роботи. Голова вiдповiдноi koMiciT додатково
перевiряс писъмовi роботи, оцiненi кiлькiстю балiв менше, нiж визначена
приймальною комiсiсю та Правилами прийому кiлькiсть балiв, необхiдн а для
допуску до участi в koHkypci або зарахуваннrI на навчання за квотами. Голова
вiдцовiдноi KoMicii також додатково перевiряе 5 вiдсоткiв iнших робiт iзасвiдчуе своiМ пiдписоМ правилънiсть виставленоi оцiнки.

випадки наступнот змiни виставлених на писъмовiй роботi та уВiДОМОСТЯХ ЧЛеНаМИ ПРедметноТ екзаменацiйноi або фаховоi атестацiйнот
KoMicii оцiнок (за резулътатами додатковоТ перевiрп" .оrrовою вiдповiдноi
KoMiciT абО за виснОвкамИ апеляцiйноi KoMicii; засвiдчуються пiдписом
голови вiдповiдноi koMiciT, письмовим поясненням члена koMicii та
затверджуються рiшенням ПриймальноТ KoMiciT.



. 4,1З, Перевiренi писъмовi роботи, а також заповненi екзаменацiйнi
вiдомостi з шифрами та пiдписами членiв вiдповiдноi KoMicii передаються
ГОЛОВОЮ ПРеДМеТНОi еКЗаМеНаЦiЙНОi KoMicii або фаховоТ атестацiйноi KoMiciT
вiдповiдальному_ ceкpeTapeBi Приймальноi KoMici1' або його заступниковi, якi
проводяТь дешифруваншI робiт i вписують у вiдомостi прiзвища вступникiв.

4,|4, Перескладання вступних iспитiв не допускаетъся. Вступники,
знання яких було оцiнено нижче, нiж визначена Приймальною комiсiею таправилами прийому кiлькiстъ балiв, необхiдн а дпя до',уску до участi вkoHkypci або зарахуваннrI на навчання за квотами, до под€Lльшого складання
вступних iспитiв та yracTi в KoнKypci не допускаютъся.

4,15, Апеляцiя вступника щодо екзаменацiйноi оцiнки (кiлькостi балiв),
отримttноi на вступному iспитi у Закарпатському базоuому державномумедичному коледжi (далi - апеляцiя), повинна подаватисъ особистовступником це пiзнiше наступного робочого дня пiсля оголошення
екзаменацiйноТ оцiнки.

Апеляцiя розгJUIдаеться не гliзнiше наступного дня пiсля ii подання уприсутностi вступника.

щодаткове опитування вступникiв при розглядi апеляцiй не
допуска€ться.

Порядок поданшI i розгляду апеляцii повинен бути оприлюднений та
доведений до вiдома вступникiв не пiзнiше нiж ,ь 7 д"i, до початку
встуtIних випробуванъ.

V. Зарахування всryпникiв
5, 1,, Список рекомендованих до зарахування вступникiв оприлюднюетъся

приймальною комiсiею вiдповiдно до .u.-""оi кiлькостi нъбраних балiвкожним вступником у строки, визначенi Правилами прийому-. У списку
зазначаються пiдстави для надання рекомендацiй щодо зарахування за
формами фiнансування навчанця.

Особи, якi в установлений Умовами прийому та Правилами прийому
строк не подzLли до Приймальноi KoMiciT оригiна_пи сертифiкатiв Украшсьпо.Ь
центру оцiнювання якостi освiти, оригiнали документiв про здобутий
освiтнiй рiвенъ, додатки до них державного зразка, втрачають право на
зарахування на навчаннrI за рахунок коштiв державного бюджету, а також на
навчаннrI за рахунок державних пiлъгових довгострокових кредитiв.

сертифiкати зовнiшнього нез€uIежного оцiнювання та/або
довiдка/екзаменацiйний лист (для вступникiв, що склад€шIи вступнi iспити) з
резулътатами iспитiв випробуванъ, письмовi екзаменацiйнi робоr", upoybiспiвбесiд та усних вiдповiдей тощо вступникiв, .upu*o*u""* до вищого
навч€lJIьного закладу, зберiгаютъся в ik особових справах протягом усъогостроку навчання.

I
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fiля зарахуваннrI на навчаннrI за рахунок коштiв фiзичних або юридичних
осiб вступник р€lзом iз заявою про вступ на навчаннrI мае право подати до
Приймальноi KoMicii копii сертифiкатiв зовнiшнього нез€шежного
оцiнюваннrl, документа про здобутий освiтнiй piBeHb державного зразка та
додатка до нього, завiренi в установленому порядку, за умови одночасного
навчання у цьому або iншому навчztльному закладi за iншою ocBiTHbo-
професiйною програмою пiдготовки i формою навчання. Зазначенi копii
документiв зберiгаються у Закарпатському базовому державному медичному
коледжi протягом усього строку навчання р€tзом з оригiн€шом довiдки
вищого навчulJIьного закладу, у якому зберiгаються оригiнали документiв.
Щовiдка видаеться на вимоry студента вищим навч€tльним закладом, у якому
зберiгаються оригiнали зазначених документiв.
' 5-2. Рiшення про зарахування вступникiв ухвЕlJIюеться на засiданнi

Приймальноi KoMiciT i оформлюеться протоколом, в якому вк€Lзуються умови
зарахування (за квотами, за результатами спiвбесiди, за резулътатами участi в
KoHKypci тощо).

5.3.' На пiдставi рiшення Приймальноi KoMicii директор Закарпатського
базового державного медичного коледжу видае нак€в про зарахування
вступникiв; iнформацiя про зарахованих вступникiв доводиться до ix вiдома
та оприлюднюетъся.

5.4. Зарахованим до скJIаду студентiв, за iх проханням, видаються довiдки
встановленого зр€Lзка для оформлення звiльнення з роботи у зв'язку зi
вступом до Закарпатського базового державного медичного коледжу.

5.5. Пiсля видання директором Закарпатського базового державного
медичного коледжу накuLзу про зарахуваннrI вступникiв на навчаннrI

уповноважена особа ПриЙмальноi,комiсii проставляе в СдинiЙ базi протягом
доби вiдповiднi вiдмiтки щодо змiни статусу вступника та накладас
електронно-цифровий пiдпис в единiй базi щодо наказiв про зарахування
вступникiв на навчання у строки, встановленi Умовами та Правилами
прийому.

5.6. Особам, якi не зарахованi на навчаннrI, видаеться9 за ik проханням,
довiдка про результати ix yracTi у KoнKypci (iспитах) для участi в KoHKypci
щодо вступу до iншого вищого навч€шьного закJIаду.

За результатами роботи Приймальноi KoMicii щодо набору на вiдповiднi
форми навчання складаеться звiт про результати прийому на навчання, який
ЗаТВерДжуеться на засiданнi Педагогiчноi ради Закарпатського базового
державного медичного коледжу.


