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ВНКЗ ЛОР «Самбірський медичний коледж» відповідно до Переліку
платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та
закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми
власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №796 від 27
серпня 2010 року (підпункт 1 пункту І), Умов прийому на навчання до закладів
фахової передвищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року №1350 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 р. за № 49/34332., Положення про
приймальну комісію Самбірського медичного коледжу від 28.02.2020р. та
Правил прийому на навчання до вищого навчального комунального закладу
Львівської обласної ради «Самбірський медичний коледж» для здобуття
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2020 році від
28.02.2020 року та інших нормативних документів проводить прийом студентів
на навчання у 2020 році за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб за
спеціальностями: 223 Медсестринство (освітньо-професійні програми
«Сестринська справа» (на основі базової загальної середньої освіти та на основі
повної загальної (профільної) середньої освіти), «Акушерська справа» (на
основі повної загальної (профільної) середньої освіти), «Лікувальна справа» (на
основі базової загальної середньої освіти) та 226 Фармація, промислова
фармація (освітньо-професійна програма «Фармація» (на основі базової
загальної середньої освіти та на основі повної загальної (профільної) середньої
освіти)).
Кількість осіб, які можуть бути зараховані до медичного коледжу за
контрактною формою навчання за рахунок коштів відповідних юридичних та/або
фізичних осіб становить різницю між ліцензованим обсягом прийому та
регіональним замовленням.
Вступники зараховуються в число студентів на основі конкурсного
відбору із врахуванням пільг, якщо вони їх мають, окремо за кожною
спеціальністю (освітньо-професійною програмою). До участі в конкурсному
відборі на місця, які фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних
осіб допускаються вступники, які не пройшли за конкурсним відбором в
групи за регіональним замовленням.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої
освіти вступають на навчання до Самбірського медичного коледжу,
зараховуються результати вступних іспитів:
Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм) та вступних іспитів для
вступу на основі базової загальної середньої освіти
Спеціальність

Освітньо-професійна
програма

223 Медсестринство

Сестринська справа

223 Медсестринство

Лікувальна справа

226 Фармація,

Фармація

Вступні іспити

1.Українська мова
(диктант)
2.Біологія٭
(тестування)
1.Українська мова
(диктант)
2.Біологія٭
(тестування)
1.Українська мова

промислова фармація

(диктант)
2.Хімія( ٭тестування)

* - базовий предмет.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі: повної загальної середньої
(профільної) освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
вищої освіти вступають на навчання до Самбірського медичного коледжу,
зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або
результати вступних іспитів:
Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм) та вступних випробувань
для вступу на основі повної загальної середньої (профільної) освіти, освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, вищої освіти
Спеціальність

Освітньо-професійна
програма

223 Медсестринство

Сестринська справа

223 Медсестринство

Акушерська справа

226 Фармація,
промислова фармація

Фармація

Конкурсні вступні
випробування

1.Українська мова і
література
2.Біологія або хімія
(за вибором)٭
1.Українська мова і
література
2.Біологія або хімія
(за вибором)٭
1.Українська мова і
література
2.Хімія або біологія
(за вибором)٭

* - базовий предмет.

Вступники, що вступають на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, подають в приймальну комісію документи, зазначені в
розділі VІI у терміни, вказані в розділі VІ Правил прийому до Самбірського
медичного коледжу в 2020 році.
Вступні випробування та конкурс сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання вступників проводяться згідно розкладу вступних випробувань.
Результати конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості
освіти вступників та результати вступних випробувань оголошуються по їх
закінченню. Питання з біології (тестування), хімії (тестування), тексти диктантів
з української мови та тестові завдання (письмово) з української мови та
літератури, біології і хімії не виходять за межі програми середньої
загальноосвітньої школи.
Зараховуються в число студентів Самбірського медичного коледжу за
кошти фізичних та/або юридичних осіб вступники, які виконали вимоги для
зарахування відповідно до пунктів 1-3 розділу ХІ Правил прийому, з
урахуванням конкурсного бала і поданих оригіналів документів. за
результатами конкурсного відбору.
Договір між Самбірським медичним коледжем в особі його
директора та фізичною або юридичною особою укладається в разі
успішного конкурсного відбору вступника за результатами вступних
випробувань та конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості

освіти вступників з врахуванням пільг вступників, якщо вони їх мають.
В разі зарахування вступника до Самбірського медичного коледжу
плата за навчання вноситься на розрахунковий рахунок Самбірського
медичного коледжу:
Р\Р UA 798201720314211001201040996
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 01989102
Банк: Державна Казначеська служба України м.Київ
За перший рік навчання сума оплати може вноситись по семестрах. За
перший семестр навчання оплата повинна бути здійснена до 31 серпня 2020
року. За наступні роки навчання сума оплати вноситься одноразово, або
частками – по місяцях, по семестрах, щорічно. Якщо перший грошовий
внесок за навчання не буде внесений на розрахунковий рахунок коледжу до 31
серпня 2020 року, то договір вважається розірваним і вступник відраховується
з числа студентів Самбірського медичного коледжу.
Коледж має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного
разу в рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній
календарний рік з обов’язковим інформуванням про це фізичних та юридичних
осіб, з якими укладені договори.
Студенти, що навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб,
мають ті ж права (окрім права на отримання державної стипендії), що і
студенти, підготовка яких фінансується за рахунок коштів регіонального
бюджету, в тому числі користування бібліотекою, їдальнею, читальним та
спортивним залами, наочними посібниками, кабінетами та лабораторіями та ін.

