
ЗМІ НИ
до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

до Кам’янського медичного коледжу 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

в 2019 році

(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 №717, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.06.2019 за №636/33607)

1. Пункт 5 розділу III викласти в такій редакції:
«5. Особливості прийому до Кам’янського медичного коледжу осіб, 

місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції 
(на період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримання 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 2019 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України 
від 21 червня 2016 року №697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
01 липня 2016 року за №907/29037.».

2. Друге речення абзацу третього пункту 1 розділу IV викласти в такій 
редакції: «Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття 
вищої 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;».

3. У пункті 3 розділу VI:
1) абзац третій підпункту 3 після слів «незалежного оцінювання» 

доповнити словами «, творчих конкурсів, складених з 01 до 10 липня»;
2) цідпункт 4 викласти в такій редакції:
«4) творчі конкурси проводяться в кілька потоків:
з 01 до 10 липня включно (для вступників на місця державного та 

регіонального замовлення за графіком, погодженим з Міністерством освіти і 
науки України до 15 лютого);



у період з 11 по 29 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих 
конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації 
та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства 
(додаток 2). У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули 
документ про повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 
липня, що підтверджується довідкою відповідного закладу освіти.».

4. Абзац шостий пункту 7 розділу VII викласти в такій редакції: 
«Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них

за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного 
листка з фотокарткою.».

5. У розділі IX:

1) пункт 8 викласти у такій редакції:
«8. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо 
вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну 
конкурсну пропозицію:

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення 
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і отримання 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 стримання 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, здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримання 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.»;



2) пункт 10 після слів «внутрішньо переміщених осіб» доповнити 
словами: «, а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії 
зіткнення».

6. Абзац п ’ятий пункту 3 розділу XIII виключити.
У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий, восьмий вважати відповідно 

абзацами п’ятим, шостим, сьомим.

7. В додатку 2 до Правил прийому до Кам'янського медичного коледжу 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 
році:

1) в пункті 3:
- у першому абзаці слово «сесій» замінити словом «потоків»;
- у третьому абзаці число «22» замінити на «29»;

2) пункт 5 викласти у такій редакції:
«5. Реєстрація на творчий конкурс триватиме з 01 червня 2019 року до 

18.00 години дня, що передує дню останньої сесії за графіком, погодженим 
Міністерством освіти і науки України до 15 лютого.

Реєстрація може здійснюватися очно та дистанційно.
Очна реєстрація відбувається в приймальній комісії Кам'янського 

медичного коледжу. Для очної реєстрації необхідно мати при собі:
- оригінал і копію документа, що посвідчує особу (паспорта);
- одну кольорову фотокартку розміром 3 x 4  см;
- копію документа про повну загальну середню освіту або довідку 

закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.
Під час реєстрації для складання творчого конкурсу вступник заповнює 

заяву на участь у творчому конкурсі, де вказує такі відомості:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- число, місяць і рік народження;
- номер і серію документа, на підставі якого здійснюється реєстрація 

(паспорта);
- відомості про навчальний заклад, який закінчив учасник творчого 

конкурсу;
- номер контактного телефону, електронна пошта;
- адреса проживання особи.
Дистанційна реєстрація відбувається шляхом надсилання на електронну 

адресу Кам'янського медичного коледжу (дту06@икг.пеі) заяви на участь у 
творчому .конкурсі.

Обробка персональних даних учасників творчого конкурсу здійснюється 
відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 №2297-УІ «Про захист 
персональних даних».

Приймальна комісія Кам'янського медичного коледжу здійснює 
реєстрацію заяв вступників для участі у творчому конкурсі, формує 
екзаменаційні листи в порядку надходження заяв вступників.



Прийом заяв та документів для вступу на навчання до Кам'янського 
медичного коледжу здійснюється у строки, передбачені Правилами прийому до 
Кам'янського медичного коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста в 2019 році.».

3) перший абзац пункту 7 викласти в такій редакції:
«7. Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в 

них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного 
листка з фотокарткою.».

4) пункт 9 викласти у такій редакції:
«9. Творчий конкурс оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

Оголошення результатів творчого конкурсу на місця державного та 
регіонального замовлення здійснюється шляхом розміщення на офіційному 
веб-сайті Кам'янського медичного коледжу та вноситься до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти не пізніше наступного дня після їх 
проведення.

Оцінки, отримані під час сесії для вступників на місця державного та 
регіонального замовлення, в разі неотримання вступником рекомендації за 
конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету 
зараховуються для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних 
осіб.».

Відповідальний секретар
приймальної комісії ^_
Кам'янського медичного коледжу Л.І. Тропко


