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Пoлoясення
пpo Пpиймaльнy кoмiсilо Кaлyськoгo кoЛеД}кy екolroмiкиo ПpaBa

тa iнфoрмaцiйних TеxIIoЛoгiй lвaнo.Фpaнкiвськoгo нaцioнaлЬIloгo
теxнiчнoгo yнiвеpсиTеTy нaфти i гaзy

I. Зaгaльнa ЧaсТинa

1. Пpиймaльнa кoмiсiя Кaлyськoгo кoЛеДжy екoнoмiки, ПpaBa Ta
iнфopмaцiйних теxнoлoгiй Iвaнo-Фpaнкiвськoгo нaцioнaлЬI{oГo теxнiчнoгo
yнiвеpситетy нaфти i гaзy (да,'i _ Пpийм€UIьIIa кoмiсiя) - poбoний opгaн Bищoгo
IIaBч€tЛЬнoГo ЗaкЛa.цy, пеpедбaчeниЙ чaсTинolo IIеpIIIоЮ стaттi 38 Зaкoнy УкpaiЪи
oПpo BиII{y oсвiтy>> (дaлi - Зaкoн), Щo yTBopIoсTЬcЯ ДIIЯ opгaнiзaцiТ пpийoмy
встyпникiв. Cщoк ПoBнoBa)кеIIЬ Пpиймaльнoi кoмiсii сTaIIoBиTЬ o.циII
к€tЛеI{.цapнии p1к.

Пpиймaльнa кoмiсiя IIpaЩoe нa Зaсa.цax .цеМoкpaTиuнoстi, пpoзopoстi Ta
вiдкpитoстi вi.цпoвiДнo Дo ?aкoHoДaBсTBa Укpaiни, Умoв пpийoмy нa нaBчaIII{я
для здoбyття oсвiтHЬo-кBzшIiфiкaцiйнoгo piвня МoJIo.цЦIoгo спeцiaлiстa в 2019 poцi,
зaTBеp,ц)кrIIиХ l{aкaЗoМ Moн вiд 10 ntoBTHЯ 2018 poкy J\гl 1082 (дaлi - Умoви
пpийoмy), ПpaBиЛ пpийoмy Дo Кaлyськoгo кoлr.ц}кy екoнoмiки, ПpaBa Ta
iнфopмaцiiтниx теxнoлoгiй Iвaнo-Фpaнкiвськoгo нaцioнaлЬHoГo теxнiчнoгo
yнiвеpситетy нaфти i гaзy (д-i - ПpaвЙлa пpийoмy), ПoлolкеIII{Я пpo Кaлyський
кoЛеДж екoнoмiки, IIpaBa Ta iнфopмaцtЙниx теxнoлoгiй Iвaнo-Фpaнкiвськoгo
нaцioнaлЬI{oГo технiчнoгo yнiвеpситетy нaфти i гaзy Ta ПoлoхtеIIIIя Пpo
Пpиймaльнy кoмiсiro КaлyсЬкoГo кoЛе.ц)кy екoнoмiкv:, TIpaBa тa iнфopмaцiйниx
TеХHoЛoГiй Iвaнo-ФpaнкiвсЬкoГo нaцioнaлЬI{oГo технiчнoгo yнiвepсиTеTy нaфти i
гaзy (дaлi * Пoлox<ення).

Пoлolкення ЗaTBеp.Щ{tyrTЬся Bченoro pa.цoЮ BищoГo I{aBЧ€UIЬI{oГo Зaклa.цy
вiдпoвiднo .цo ЧaсTиI{и TpеTьoТ стaттi 38 Зaкoнy.

2. Склaд Пpиймaльнoi кoмiсiТ зaтвеp,ЩкyrTЬсЯ нaкaзoМ .циpекTopa кoЛе,ДЖУ,
якиiт r гoЛoBolo кoмiсiТ.

Гoлoвa Пpиймaльнoi комiсiТ вiдпoвiдaс зa BикoнaнIIя ПoкJIaДeIIиХ Ha
Пpиймaльнy кoмiсiro зaвдaнь i здiйснеIIIIя нетo свoТx фyнкцiй.

!o склaдy ПpиймaльнoТ кoмiсiТ Bxo.цЯTЬ:
- ЗacTyПIIик (зaстyпники) ГoЛoBи ПpиймaльнoТ кoмiсii;
- в iдп o вiд aльниiа с екp етap Пpиймaльнoi кoмi сiТ;
- yПoвнoвalкrнa oсoбa Пpиймальнoi кoмiсii з ПиTaIIЬ лpиilняття Ta poзГЛяДy

еЛeкTpoHIlkIх ЗaЯB:'
- З aсTyПники вiдпoвi.цaльнoГo c екp eT ap я Пpиiаlra:rьнoТ кoмiсii;
- ЧЛени ПpиймaльнoТ кoмiсii (диpекTopи iIrститyтiB' ,цекaI{и фaкyльтетiв,

кеpiвникLI сTpyкTypниx пiдpoзДiлiв тoщo);
- ПprДсTaBI{ики opгaнiв сTy.ценTсЬкoГo сaMoBpя/{yBaI{нЯ вi.цпoвi.цнo,цo ПyIIкTy

6 чacтини п,ятoi стaттi 40 Зaкoнy тa пpoфспiлкoвиx opгaнiзaцiй.



Biдпoвiдaльний секpеTap ПpиймaльнoТ кoмiсii Ta йoгo ЗaсTyIIники
ПpизI{aЧaIoTЬсЯ нaкaзoМ .циpекTopa З ЧИcЛa пpoвiдн4x HayкoBo.педaгoгivниx
(педaгoгiuниx) пpaцiвникiв кoледжy.

Haкaз Пpo зaTBrp.ц)tеI{I{Я скJIaДy Пpиймaльнoi кoмiсii виДaетЬcЯ ДИpeкTopoМ
кo JIr.цжy .цo IIoчaTкy к€UIеII.цapIIoгo poкy.

З. !ля BикoIlaI{ня пoкЛaДеIIиX нa Пpийм€tJIЬIIy кoмiсiro ЗaB.цaI{Ь i здiйснення
неro свoix фyнкцiй вiдпoвiднo Дo IIaк€By .циpекTopa кoЛr.Щкy yTвoploroться тaкi
пiдpoздiли Пpиймaльнoi кoмiсiТ:

. Пpе.цМетнi екзaменaцiйнi кoмiсiТ;
- кoмiсi.i для Пpoвe.цеI{ня сшiвбесiд;
- фaxoвi aтестaцiйнi кoмiсiТ;
- IIpе.цМетнi кoмiсiТ;
- aIIrJIяцiйнa кoмiсiя (aпеляцiйнi кoмiсiТ);
- вiдбipкoBa кoмiсiя (вiдбipкoвi кoмiсii) - y paзi пoтpеби.

{oпyскaсться BкЛIoчaTи .цo скЛaДy циx кoмiсiй нayкoBo-педaгoгi.rниx
(педaгoгiuниx) пpaцiвникiв iнlшиx HaBч€lJIЬIIиx зaклaдiв.

Пpедмeтнi екзaмeнaцiйнi кoмiсiТ тa кoмiсii для ПpoBeДеIIня спiвбесiд
yTBopIoIoTЬся y BиПa.цкax, пеpедбaчеIlиx Умoвaми пpийoмy, ДЛЯ IIpoBе,цеIIня
BсTyПIIиx випpoбyвaнь Пpи встyпi IIa нaBЧaнI{,I Зa oсвiтньo-квaлiфiкaцiйним
piвнем МoЛo.цIпoгo спецia;riстa нa oсIloBi бaзoвoi (пoвнoi) ЗaГaЛьнoi оеpедньoТ
oсвiти. .{o склaдУ циx кoмiсiй мoжyтt' Bxo.циTи (зa згoдоro) пpaцiBники iнIпиx
IIaBч€LПЬIlиx ЗaкJlaДiв, нayкoвo-дoслiдниx yсTaIIoB.

Фaхoвi aтестaцiйнi кoмiсiТ yTBopIoIoTЬqя ДЛЯ пpoBеДelrня BсTyПIIиx
випpoбyвaнь Пpи встyпi нa I{aBчaннЯ нa oснoвi paнiIпе здoбyтoгo oсвiтньo-
квaлiфiкaцiйногo piвня вiдпoвiднo Дo гIyHкTy 1 pоздiлy VIII Умoв пpийoмy. Дo
скЛa,цy циx кoмiсiй MoхtyTЬ BxoДиTи (зa згoдoro) нayкoBo-педaгoгi.lнi
(педaгoгi.rнi) пp aцiвники iнtпиx I{aBч€UIЬI{иx з aклaдiв.

Aпeляцiйнa кoмiсiя yTBopIorTЬся ДЛЯ poЗГЛяДy aпеляцiй встyпникiв.
Гoлoвoro aпеляцiйнoТ кoмiсiТ пpизнaЧaeTЬcЯ ЗaсTyПIIик ДиpекTopa кoЛе,ЦЖУ, якиiт
не r чЛеIloМ Пpr.цМeTl{иx aбo фaxoвиx aтестaцiйниx кoMiсiй. Пpи пpийoмi нa

oснoвi бaзoвoiHaBчaIIн,I нa oсIloBi бaзoвoi i пoвнoi ЗaГaЛЬнoТ сеpедньoi oсвiти скЛa.ц aпеляцiйнoТ
кoмiсii фopмyеться З ЧИcЛa пpoвiдниx llayкoBo-педaгoгiuниx (пeдaгoгi.tниx)
пpaцiвникiв кoледжy Ta вчителiв сисTеМи ЗaГ€UIьHoТ сеpедньoТ oсвiти peгioнy, якi
I{r r чЛеI{aМи Пpе.цметнoТ rкзaМеIlaцiйнoi кoмiсiТ, коlиiсiТ.цЛЯ пpoBеДеIIн,I спiвбесiд
ДaнoГo кoЛе.ц)кy.

Пpи пpийoмi IIa нaBЧaIIIIя I{a oснoвi paнiIпе здoбyтиx oсвiтньo-
квaлiфiкaцiйниx piвнiв квaлiфiкoBalloГo poбiтникa, МoЛo,цшIoГo сПrцiaлiстa, скJIaд
aпеляцiйнoi кoмiсiТ фоpМyеться з
(педaгoгi.тниx) пpaцiвникiв Bищиx
Укpaiни.

ЧуIcЛa пpoвiдниx l{ayкoBo-педaгогi.rниx
I{aBч€LIIЬHиХ зaклa.цiв i нayкoвиx yсTaIIoB

Пopядoк poбoти aпеляцiйнoi кoмiсii зaтв еpдlкуrTЬся .циp rкTop oМ кoЛr.цx(y.
Biдбipкoвa кoмiсiя yTBopIoеTЬсЯ у paзi потpеби .цJUI пpoфopiентaцiйнoТ

poбoти, пpийoмy .цoкyМеIrтiв, oфopМлеIII{Я oсoбoвиx сIIpaB BсTyПникiв, a Taкo)к
Для BикoIIaннЯ iнпrиx фyнкцiй, пoB'язaниx з пpиiiol{oМ BсTyПIIикiв. B iнститyтax
(вiддiленняx, фaкyльтетax, a Taкo)к технiкyмax, кoЛе.цxtax' yЧиЛищax як



сTpyкTypних ПiДpoЗ.цiЛax yнiBеpсиTeTiB, aкaДеMiй чи iнcTиTyTiв) i в теpитopiaльнo
вiдoкpемЛeниX сTpyкTypниx пiдpoзДiлax BищoГo IIaBчaЛЬI{oГo зaкJlaдy (фiлiяx,
iнститyтax, фaкyлЬTеTax тoщo) ]vloxtyTЬ yTBopIoBaTисЬ o.цнa aбo декiлькa
вiдбipкoвих кoмiсiй. У paзi пoщеби МoxtyTЬ yTBopIoBaTИcЯ виiЪнi вiдбipкoвi
кoмiсii, ПopЯ.цoк poбoти якиХ BсTaIIoBЛIorTЬсЯ ПpиймaлЬI{olo кoмiсiеro.

!o скJIa.цy вiдбipкoвиx кoмiсiй BxoДЯTЬ гoЛoBa кеpiвник I{aBЧсUIЬI{o.
HayкoBoГo iнститyтy, фaкyльTеTy' фiлii, вiД.цiленця, вiДпoвi.цaльниЙ секpеTap
вiдбipкoвoТ кoмiсii, a Taкo)к ЧЛеI{и вiдбipкoвoТ кoмiсiТ З ЧИaIIa нayкoBo-
педaгoгi.rниx (педaгoгiuних) пpaцiвникiв Ta нaBЧ€UIЬнo-.цoпoмbкIIoгo
(aдмiнiсщaTиBl{oГo) пepсollaЛy cTpyкTypl{иx пiдpoздiлiв (фiлiй, iнститyтiв,
фaкyльтетiв) вищoГo нaBч€UIьIIoгo ЗaкЛaДy, кiлькiсть Якиx BиЗнaчaеTЬсЯ' Bиxo ДЯЧИ
з пoщеби вiдбipкoвoi кoмiсii.

Haкaз Пpo зaTBеp,цжеHIIя cкЛaДy ПpеДМeTIIиx екЗaМенaцiйниx, фaхoвих
aтестaцiйниx, aпеляцiйнoi Ta вiдбipкoвиx комiсiй пiдписyeться ДиpекTopoМ
кoЛе.Щкy не пiзнiIше 01 бepеЗtlя. Пiдpoздiли фиtамaльнoi кoмiсii МoxtyTЬ NlaTИ
iнrпi нaзви Ta poзПодiл пoвнoBDкень, щo ПoBиннo бyти ЗaзI{aчеIIo в Пoлoтtеннi.

Cписoк пpaцiвникiв, якi .цoПyскaloTЬся Дo poбoти ДIIЯ зaбезпечення
дiяльнoстi ПpиймaльнoТ кoмiсiТ Ta Тi пiдpoздiлiв, ЗaTBеp.цxtyrTьсЯ llaкaЗoМ
.циpекTopa кoЛеД)ItУ З ЧИcIIa нayкoBo-педaгoгiнниx (пeдaгoгiчниx) пpaцiвникiв тa
IlaBч€tЛЬнo-.цoпoмi}кIloГo (aдмiнiстpaTиBl{oГo) пеpсorraлy кoЛеДжy.

4. Cклaд ПpиймaльнoТ кoмiсii тa ii.пiдpoздiлiв, зa BинЯTкoМ осiб, якi вxoдять
.цo ниx згi.цнo З ПoсaДoBиMи oбoв'язкaми, щopoкy ПolloBЛIorTЬcя I{е МеIIII нiт< нa
TpеTинy. oднa iа тa caмa oсoбa Мo)кe бути вiДпoвiДaлЬI{иМ секpеTapеM I{е бiльIце
нilк тpи poки поспiль.

,{o склaдy Пpиймaльнoi кoмiсiТ, ПprДМеTниХ екЗaМенaцiйниx, вiдбipкoвиx i
фaxoвих aтeстaцiйниx кoмiclЙ тa aпeляцiйнoТ кoмiсii не Мo)кYTЬ Bxo.циTи oсoби.
Д1Tи якиx BсTyПaIоTЬ.цo цЬoГo BищoГo нaBЧ€UIЬI{oГo зaкЛaДy y IToToчIIoМy Poцi.

Ir. Oснoвнi,зaвдaнHя Ta oбoв'язки Пpиймaльнo.i кoмiсii

1. Biдпoвiднo до Умoв пpийoмy, Пoлoя<еIIIIЯ Пpo кoле.ц)к, нaявнoi лiцензii
Пpaвилa(сеpтифiкaтiв poЗpo0Ляс

ПpииoМy, Якl ЗaкЛa.цy BlДПoBl.цHo .цo

Пpo aкpедитaцirо) Пpиймaльнa кoмiсiя
ЗaTBеp.ц)кyс Bненa РaДa BищoГo IIaBЧzLJIЬIIoГo

ЧacTИHИ п,ятoi стaттi 44 Зaкoнv.
2. ПpиЙм€UIЬнa кoпдiсiя :
- зaбезпенyс iнфopМyBaннЯ BсTyПIIикiв, .tx 

бaтькiв Ta ГpoMaдськiсть з yсix
IIиTaIIЬ BсTyПy Дo кoЛrДкy;

- ПoДar Дo С.цинoТ деpжaвнoi електpoнноi бaзи З ПиTaI{ь oсвiти (д-i -
СДинa 6aзa) отpимaнi вiд встyпникiв дaнi пpo IIих, BIIoсить змiни .цo сTaTyсiв зaяв
BcTyПникiв в e.цинiiт 6aзi:

- кoopДI{нyе дiяльнiсть yсix стpyкTyp}Iиx пiдpoздiлiв вищoгo IIaBч€tJIЬHoГo
зaкЛa.цy щoДo пiдгoтoвки Ta ПpoBе.цеIII{,I кoнкypсI{oГo вiдбopy;



- opГaнiЗoByr i пpoвoдиTЬ кoнсyльтaцiТ З пиTaIIЬ BcTyI]y нa IIaBЧaIIHЯ Ta
вибopy спецiaльнoстi, щo нaйбiльrп вi.цпoвi.цaе здiбнoстям, IlaxиЛaМ i piвнrо
пi.цгoтoвки BсTyпIIикiв;

- оpгaнiзoBye Ta кoIITpoЛIoе дiяльнiсть теxнiчниx, iнфopмaцiйниx i пoбyтoBиx
слylкб щoдo сTBоpеI{I{,I yМoB.цля ПpoBе.цеIIня встyпноi кaмпaнiТ;

- зaбезпеЧyr oПpиЛIo.цIIе}IHя нa вeб-caЙтi кoЛе.ц)кy цЬoгo Пoлolкення, Пpaвил
пpийoмy тa iнIпиx .цoкyMеIITiв, пеpeдбaЧrllиx Зaкoнo.цaBстBoМ;

- пpиймaе piIшення Пpo ЗapaxyBal{I{я BсTyцникiв зa фopмaми нaBЧaння i
.ц}кеpеЛaМи фiнaнсyBaH}IЯ.

3. PiIпення Пpиймa.шьнoi кoмiсii пpиймaroTЬсЯ Зa IIpисyTIIoстi не МеIIIIIе .цBox
TpеTиII скЛa.цy Пpиймaльнoi кoмiсiТ пpoстoro бiльIшiстro гoлoсiв Ta сBorчaснo
.цoBoДяTься Дo вiдoмa встyпникiв.

PiIшення Пpиймaльнoi кoмiсiТ oфopМЛIoloTЬся пpoToкoлaми, якi пiдписyе
ГoЛoBa i вiдпoвiд aльниЙ сeкp еTap Пpиймaльнoi] кoмiсii.

III. opг3нiзaцiя poбoти Пpиймaльнoi кoмiсiТ

1. ПpийoМ зaЯB Ta.цoкyМентiв BсTyIII{икiв пpoвoдИTЬcЯ y сTpoки, пepедбavенi
Умoвaми шpийoмy i Пpaвилaми пpийoшry.

Зaяви Ta ,цoкyМеIITи встyпникiв pеrсTpyloTЬся B гIpoЦIнypoBaIIoMy' З
tlpoнyМepoBaниМи стopiнкaми Ta скpiпленoмy ПеЧaTкolo кoЛeДжy жypнaлi
pессTpaцiТ зaяв BcTyIТникiв, в якoмy зulзI{aчaloться тaкi дaнi встyПникa:

- ПopЯ.цкoвий нoМеp (тalaбo нoМrp oсoбoвoi спpaви);
- ДuTa пpийoмy докyментiв;
- пpiзвище, iм,я Ta Пo бaтькoвi;
- мiсце Пpo}киBaIIIIя;
- сТaTЬ, Дa:Ta нapoДxtеHHЯ;
- нaймеIIyBaIIнЯ IIaBч€LГIЬIIoГo ЗaкЛoДУ, Щo BИДaB ДoкyМеIIT пpo здoбутиiт

стyпiнь/oсвiтньо-квaлiфiкaцtiтниiаpiвень;
- HoМеp, ceptя, ДaTa видavi дoкyМенTa пpo здoбутиЙ стyпiнь/oсвiтньo-

квarri фiкaц iiтrтиЙ piвeнь, сеp еднiй бa.п дoкyMеI{Ta пpo oсвiтy;
- IIoMep сеpтифiкaтa зoвнiшIl{ьoГo IIеЗzLIIеxtIIoгo oцiнroBaЕItlЯ, кiлькiсть балiв

з кoнкypcllиx IlpeДметiв;
- пpiopиTеT ЗaяBи;
- iнфopмaцiя Пpo .цoкyМенTи, щo .цaIoTЬ ПpaBo Ha oсoбливi yМoBи

зapaxyBal{нЯ; ПpичиIIи' з якиx BсTyПникoBl B1ДМoBЛеI{o B r{aсTl y
кoнкypсi Ta Зapaxyвaннi Ha I{aBЧaI{I{я;

- пiдпис BсTyПIIикa B oДеp}кaннi пoвеpllениx .цoкyМеIITiв aбo вiдмiткa пpo
ix пoвepнеI{IIя (нoмеp ПoIIIToBoi квитaнцii).

Bстyпникy BиДaсTЬсЯ poЗПИcКa пpo пpийoм йoго ДoкyМенTiв зa пiдписoм
вiдпoвiдaлЬIloГo секpеTapя (йoгo зacTyПIIикa), скpiпЛеHa ПечaTкolo кoледlкy aбo
IIITaМIIoМ Пpиймaльнor кoмiсiТ (iТ сTpyкTypнoГo пiдpоздiлy).

Biдмoвa у pеестpaцiТ ЗaЯBИ BсTyПIIикa }Iе дoПyскaeTьсЯ, кpiм випaдкiв
вiдсyтнoстi дoкyментiв, пеpeдбauеHиx Умoвaми пpийoмy ДЛЯ pеeстpaцiТ
BсTVIIIIикa.



Пiд BсTYПник1Bltlц Чaс prесTpaЩ1 ЗaяB BсTyПник1B З BикopисTaIIIIЯМ aBToМaTизoBaI{иx сисTеМ
oблiкy стopiнки }rypllaЛy pеrсTpaцii poздpyкoвyloTЬся B кiнцi poбouoгo ДHЯ,
кo)кнa стopiнкa вiзyеться вiдпoвiдaлЬниМ секpеTapем Пpиймaльнoi кoмiсiТ (йoго
ЗaсTyПI{иком), }ryМеpyrTься i пiдIпивaетЬся B )кypнaЛ. Пiсля зaкiнчення пpийoмy
дoкyментiв )кypllaл peeстрaцii ЗaЯB BсTyПI{икiв вiзyсться пiдписaми Гoлoви
ПpиймaльнoТ кoмiсiТ i вiдпoвiдaльнoгo секpеTapЯ Ta окpiплroeться IIечaTкoIo
кoледхсy aбo IIITaМПoМ Пpиймaльнoi кoмiсii. У xсypнaлi pеестpaцii З€UIB
BсTyПIIикiв не .цoПyскalоTЬся BиПpaBJIeнI{я, зaкpесЛеIIнЯ Ta ПpoПyски pЯ.цкiв. У
paзi I{aЯBIIoсTi тaкиx з€lзIIaЧarTЬсЯ вiдпoвiднa пpимiткa ' ЯКa вiзyеться
вiдпoвiдaлЬIlиМ секpеTapеМ (йoгo зaсTyПIIикoм) i скpiплIoeTЬся ПечaTкolo
кoЛе.ц}кy aбo штaмпoм Пpиймarrьнoi кoмiсiТ (ii стpyктyplloгo пiдpoздiлy).

2. ПpиfтмaIIЬIIa кoмiсiя лpиiтмaе piIпення IIpo .цoпyск BсTyпIIикa дo yraстi y
кoнкypсi, гrpo щo пoвiдoМЛяс BсTyПникa.

З. [ля ПpoBе.цеI{нЯ BсTyIIниx iспитiв кoлеДжем фopMyIoTьсЯ екзaМеIlaцiйнi
ГpyПи B ПopЯ.цкy pесстpaцii дoкyментiв; вiдпoвiднo .цo ГpyП фopмyroться
вiдoмoстi спiвбесiди, встytlЦoГo iспитy i (aбo) o.цеp)I{aннЯ-ПoBеpHеIIHя ПисЬмoвoi
poбoти.

Кiлькiсть BcTyIIHикiв в екзaменaцiйниx Гpyllax нe ПoBиI{IIa ПеpеBищyвaти 30
oсiб. oсобaм, якi допyщенi .цo cкЛaДaшrIЯ BсTyПIIиx iспитiв, BиДaсTЬсЯ apкyцI
pезyЛЬTaТiв встyпних iспитiв.

4. Poзклa.ц BсTyПI{иx iспитiв, щo.ПpoBoДЯTЬся кoЛеД}ItеМ' ЗaTBrp,ц)кyrTЬсЯ
ГoЛoBolo Пpиймaльнoi кoмiсii i oПpиЛIo.цнIoсTЬся IIIЛяxoМ poзмiщення нa веб-
caiттi кoЛе.цxty тa iнфopмaцiйнoмy стендi Пpиймaльнoi кoмiоiТ не пiзнiIпе нiя< зa
тpи днi Дo ПoчaTкy пpийoМy ЗaяB Ta.цoкyМентiв tJIЯ BсTyПy нa нaBчa;нHЯ oсвiтньo-
квaлiфiкaцiйними piвнями тa фopмaми нaBчaIIIIя.

5. КoпiТ.цoкyМеIlтiв i фoтoкapTки IIезapaxoBaIIиХ BсTyПникiв, щo не oтpимaнi
HИNIИ, a Taкo)к ik екзaменaцiйнi poбoти збеpiгaroTЬсЯ ITpoTЯГoМ o.цнoГo poкy, пiсля
чoгo з}IиIltyIoTЬся Ta Пpo щo скJIa.цarTься вiдпoвiдний aкт.

IV. opгaнiзaцiя Ta ПрoBeДrHIIя BсTyПHих iспитiв

1. Гoлoви Пpе.цMеTниx екзaМенaцiйниx, фaxoвиx aтестaцiйних комiсiй,
ПpеДМеTHих кoмiсiiт, якi вiдпoвiдaтoTЬ зa ПpoBe.цення BсTyПниx iспитiв, щopoкy
скJIaДaIoTь неoбxi.цнi екзaменaцiйнi мaтеpiaли: Пpo|paМи BсTyIIIIиx iспитiв, щo
ПpoBoДятьсЯ кoЛеД)кеlvl' rкЗaМенaцiйнi бiлети, тестoвi ЗaBДaIII{я, кpитеpii
oцiнювaння вiДпoвiдi встyпI{икa тoщo Ta Пo.цaЮть Тx Ha зaTBrp.цx{еIII{я гoлoвi
Пpиймaльнoi кoмiсiТ Hе пiзнitпе, нixс Зa Tpи мiсяцi .цo ПoчaTкy пpийoмy
дoкyментiв.

Фopмa BсTyПI{иx iспитiв y кoJIеДкi i пopядoк ik ПpoBе.цrннЯ ЗaTBеp.цxtyloTься
кo}кI{oгo poкy y Пpaвилax пpийoмy. Ha IIaBЧaIIня ДJIЯ здoбyття oсвiтньo-
квaлiфiкaцiйнoгo piвня МoЛoДIцoГo спецiaлiстa Ha oснoвi пoвнoТ зaгaльнoТ
сеpе.цнЬoi oсвiти ДЛЯ вi.цпoвiДниx кaтегоpiй встyпникiв встyпнi iспити
ПpoBoДЯTЬсЯ вiДпoвiДнo .цo Пpo|paМ зoвнirшньoгo I{eзЕLЛе)кHoГo oцiнroвaння
вiДпoвi.цнoгo poкy.



2. Ha BсTyIII{их iспитax IIoBиIIHa бути зaбезпечеIta сПoкiйнa i дoбpoзи.rI|ИBa
aтмoсфеpa, a BсTyПHикaМ :нaДana мox<ливiсть сaмoqтiйнo, нaйбiльIш ПoBIIo
BИЯв;ИTИ piвeнь свoik зHaI{Ь i yмiнь.

Cтopoннi oсoби без .цoзвoЛy гoЛoви Пpиймaльнoi кoмiсii дo пpимiщеIIЬ, B
якиx ПpoBoДЯTЬсЯ BcTyIIнi iспити, IIе .цoщ/скaloTЬсЯ.

3. Iспит в yснiй фopмi aбo спiвбeciдa З кo)кIloГo Пpе.цМrтa (дисциплiни)
IIpoBoДяTЬсЯ I{е IVIенIIIе нilк двoмa ЧЛенaМи кoмiсiТ з кo)кIIиM BсTyПIIикoМ' Яких
IIpиЗIIaЧar ГoЛoBa Пpе.цМеTI{oТ кoмiсiТ згi.цнo З poзклaДoМ y .цеHЬ iспитy.

Пiд Чaс спiвбесiди (iспитy B уcнiЙ фopмi) члени вiдпoвiднoi кoмiсii
вiдмi.raroTЬ ПpaBильнiсть вiдпoвiдей в apкylшi спiвбeсiди (apкyrпi yснoi вiдпoвiдi),
якиil пo зaкiнченнi спiвбeciди пiдписyетЬся BсTyПI{икoM Ta чЛенaМи вiдпoвiднoi
кoмiсiT.

[нфopмaцiя пpo pезyЛЬTaTи спiвбесiди a6o iспитy B yонiй фopмi
oГoЛoIIIyеTЬсЯ BоTyпникoвi B ДеIlЬ ii/йoгo ПpoBе.ценIrя.

4. Bстyпнi iспити y ПисЬМoвiй фopмi, Щo ПpoBoДиTь виЩуIiт' нaвчaльний
ЗaкJIa,ц y BиПa.цкax, ПеpеДбqreниx Умoвaми пpийoмy, пpиймaroTЬ IIе МеHIIIе ДBox
членiв вiДпoвiДнoi кoпдiсiТ в кox<нiй ayдитopii.

5. Блaнки apкyIпiв спiвбесiди' IIисьМoвoТ вi.цпoвiдi, a Taкo)к титyльнi apкyrшi
зi IIITaМПoМ Пpиймaльнoi кoмiсiТ збеpiгaroться У вiдпoвiдaлЬнoГo секpеTapЯ
ПpиймaльнoТ кoмiсiТ (кеpiвI{икa вiдпoвiднoгo пiдpoздiлy) кoле.ц)кy, якиiт' видae ix
гoлoвi eкЗaМеI{aцiйнoТ кoмiсii B нeoбxiднiй кiлькoстi безпoсеpеДHЬo Пеpе.ц
ПoчaTкоМ iспитy.

Блaнки ПисЬМoBиx poбiт poЗДaloTЬся кo)кнoMy BсTyПникoвi B ay.циTopiТ, де
ПpoBoДIITЬcЯ BсTyIIниiтпvтcьмoвий iспит, Пpo щo BсTyПник сTaBиTЬ свiй oсoбутcтиЙ
пiдпис y вi.цoмoстi oдеplкaннЯ-ПoBеpненIlя IIисЬМoBoТ poбoти. Письмoвi
екзaМeнaцiйнi poботи (y ToМy числi чepнеTки) викoнyroться Ha apкyПIax зi
IIITaМПoМ ПpиймальнoТ кoмiсiТ aбo iТ пiдpoзДiЛy. Ha apкyIпax IIe .цoПyскaloTЬся
бyдь-якi yмoвнi ПoЗIIaЧки, якi poзкpиBaloTЬ aBTopсTBo poбoти. Bстyпник З€tзнaЧae
пpiзвищe тiльки y BиЗIIaчеIIиX.цля цЬoГo мiсцяx.

Зaвдaння BсTyпIIиx iспитiв, ПpoBедениx з BикopисTaIII{яМ кoМгI'IoTеpнoТ
теxнiки, p€tзoМ з вiдпoвiДЯNIИ IIa IIиx poЗдpyкoByЮTЬся нa IIaIIеpoBиХ нoсiяx тa
пiдписyroTЬсЯ BсTyПникoМ.

6. [ля ПpoBе.цеIII{я ПисьМoBиx BсТyПIIиx iспитiв BсTaIIoBЛIoIoTЬcя тaкi нopми
чaсy (в aстpoнoмiчниx ГoДиIlax, не бiльIпе):

з МoBи тa лiтеpaтypи:
твip _ 4 гoдини;
IIepек€B - 2 гoдини;
ДикTaнT _ 1 гoдинa;
з iнIшиx пpедмeтiв-2-З Гo.циIlи;
TесTyBaHLIЯ - не бiльцrе, нixt пеpедбauеIlo y ПoяснIoB€UIЬIIиx зaПискax Дo

тестiв.
7. Пiд чaс ПpoBеДенI{я BсTyПHиx iопитiв IIe /{oПyскaеTЬсЯ кopисTyBaIIнlI

еЛекTpoIII{иМи ПpиЛaДaМи, пiдpуrl{икaМи' нaBч.LIIьHI,Iми пoсiбникaми тa iнIпими
мaтеpiaлaми' Якщo цe IIе пеpедбaненo pilшеI{IIяМ Пpиймaльнoi кoмiсii. У paзi
BикopисTaHъIЯ BсTyПIIикoм пiд чaс BcTyIIHoГo випpoбyвaшHЯ стopoннix ДкеpeЛ



iнфopмaцiТ (y ToМy чиcлi пiдкaзки) вiн вiдстоpoнк)rTЬсЯ вiд 1..raстi y
випpoбyвallнЯx' Пpo щo скJIaДaсTЬся aкТ. Ha екЗaМgнaцiйнiй poбoтi TaкoГo
BсTyIIIIикa ЧЛeII вiдпoвiднoi кoмiсii вкaзyс IIpиЧинy вiдcтopoI{еIIIIя тa .raс. Пpи
пеpевipцi тaкa poбoтa деrпифpyсTЬсЯ i зa неТ BисTaBJUIеTЬся oцiнкa MенIше
мiнiмaльнoТ кiлькoстi бaлiB' BизIIaЧенoi Пpиймaльнoro кoшriсiеro тa ПpaвиЛaМи
пpийoмy, ДЛЯ ДolIyскy .цo yЧaсTi в кoнкypсi aбo ЗapaХyBaння IIa IIaBчaIIнЯ ПoЗa
кoнкypсoМ, I{eЗBaжaIoчи нa oбсяг i змiст llaПисaнoгo.

8. Пiсля зaкiнчення poбoтИ HaД зaBДaIIнЯМи BсТyПIIoГo iспитy BсTyIIIIик ЗДa€
IIисЬМoBy poбoтy pазoМ iз зaB.цaIIIIЯМ, tlpo
o.цepжallня-ПoBеpIIеIIнЯ писЬМoBoТ poбoти, a
зoбoв'язaнi пеpeвipИTИ пpaBиЛЬHiсть oфopМЛенIlЯ TиTyЛЬI{oгo apкyшa письмoвoi
poбoти.

9. BстyпHkIКИ) якi не З,ЯгзИIIИIЬ нa встyпнi iспити без пoвaxtllиx ПpичиII y
З€BIIaЧeI{иЙ зa poЗкJlaДoМ чaс' .цo yчaсTi y пoдaлЬIIIиx iспитax i кoнкypсi не
ДoIIyскaЮTЬся. Зa нaявнoстi пoвaкI{их ПpиЧин, пiдтвеp.ЦNtеIIиx .цoкyМеI{T€UIЬIIo'
BсTyПники .цoПyскaloTЬся .ц9 скJla.цaъlНЯ ПpoПyщеIlиx BсTyПниx iспитiв з .цoЗBoЛy
ПpиймaльнoТ кoмiсii B Ме)кax BсTaнoBЛениХ стpoкiв i poзклaдy I]poBe.цeнн,I
BсTyпtIиx iспитiв.

Оcoби, якi I{е BсTиГЛи зa чaс ПиcЬМoBoГo iспитy (тестyвaння) BикoнaТи
rкзaМеIlaцiйнi зaBДaннЯ y ПoBнoМy oбсязi, З.цaIoTЬ ik незaкiнчениМи.

Пiсля зaкiнчення tcлиту ГoЛoBa п}едметнoТ (екзaменaцiйнoi aбo фaxoвoi
aтестaцiйнoi) кoмiсii Пepедaс yсi eкЗaменaцiйнi poбoти вiдпoвiдaлЬIroМy
секpeтapевi Пpиймaльнoi кoмiсii aбo кеpiвникoвi вi.цпoвi.цнoгo пiдpoздiлy
Пpиймaльнoi кoмiсii.

10. Biдпoвiдasтьниiт' секpеTap Пpиймaльнoi кoмiсii a6o йoгo ЗaсTyПI{ик
ПpoBoДиTь rпифpyBaнIIя ПисЬМoвиx poбiт, .цЛЯ чoГo ПpocTaBЛЯeTЬcЯ цифpoвиiт aбo
iнIпий yмoвний IIIифp IIa TиTyЛЬнoМy apкyIпi i нa кotкHoMy apкyIшi письмoвoi
вiдпoвiдi. У випaдкax, кoJIи пi.ц чaс rшифpyвaнIlя ПисЬМoBиx екзaМеHaцiйниx poбiт
BияBJIrнo poбoтy, нa якiЙ r oсoбливi пoзнaчки, щo Мo)кyTЬ poЗкpити iТ aвтopствo,
poбoтa не шlифpyrTЬся i тaкy poбoтy, кpiм ЧJIeIIa Пpr.цМеTнoi (екзaменaцiйнoТ aбо
фaхoвoТ aтестaцiйнoi) кoмiсiТ, дoдaткoBo пеpевipяе ГoЛoBa вiдпoвiднoi кoмiсii.

секpеTapЯ ПpиймaльнoТ
Пiсля rпифpyвaннятитyльнi apкyrпi збеpiгaroться У вiдпoвiдaльIloГo

кoмiсiТ .цo зaкiнчеIIIIя пеpевipки всix poбiт. Листки
ПисЬМoBиx вiдпoвiдей paзoМ IIl.цПисaHoIo B1ДПoB1Д€tЛЬIIиМ секpеTaprМ
ПpиймaльнoТ кoмiсiТ aбo йoгo ЗaсTyIII{икoМ, якиiт ПpoBo'циB Iшифpyвaння
IIисЬМoBиx poбiт, вiдoмiстro IТеpeДaIoTЬсЯ гoлoвi вiдпoвiднoi кoмiсii, якиiт
poзпoдiляе ix мirк членaми кoмiсiТ для пеpевipки.

l l. Пеpевipкa письмсiвиx poбiт (тeстoвиx ЗaBДaнь) пpoвo,циTЬся тiльки y
пpимiщеннi кoледlкy чJIеIIaМII Пpиймaльнoi кoмiсiТ i IIoBиIIнa бути зaкiнченa нe
пiзнiIше I{aсTyIIнoгo poбouoГo .цнЯ Пpиймaльнoi кoмiсiТ.

B oкpемиx BипaДкax (poбoтa IIе IшифpyвaлaсЬ' BсTyпникoвi були зpoбленi
зayвaжеIrня пi.ц Чaс BиIТpoбyвaння тoщo) вiдпoвiдaльътиiт. секpеTap ПpиймaльнoТ

щo poзПисyeTЬсЯ У B1,цoМoсT1
ЧЛеI{и екзaМенaЦiйнoi кoмiсii

кoмiсiТ aбo гoлoBa ПprДМетнoi екзaMеI{aцiйноТ aбo фaxoвoi aтестaцiйнoТ
з€tJIyчaЮTЬ .цлЯ пеpeвipки poбoти .цBox членiв вiдпoвiднoi кoмiсii.
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12. Гoлoвa пpедметнoi екзaМrllaцiйноi a6o фaxoвoТ aтестaцiйнoi кoмiсii
здiйснroе кepiвництвo i кoнтpоЛЬ зa poбoтoro членiв.вiдпoвiднoТ кoмiсii. Biн
.цo.цaTкoBo пеpевipяr IIисЬМoвi poбoти, якi oцiненi ЧЛенaМи вiдпoвiдниx кoмiсiй зa
100-баrrьнolo шIкЕlЛoro oцiнroBaнI{я знaI{ь (вiд 100 дo 200 балiв) МeIIIIIе нiя< нa
124(|00) бaлiв, бiльшe нiж нa |75 бa:тtв, a Зa l'2-бalтьнolo ЦIк€шoro oцiнтoBaнн,l
знaHЬ (вiд 1 дo 12 бaлiв) - IvIе}IIIIе нiхс нa 4 бaли, бiльIше нiхt нa 10 бaлiв. У paзi
BикopисTaI{I{я iнIпиx IIIк€ш oцiнювaннЯ y Пoлoжeннi пpo Пpиймaльнy кoмiсirо
З€BHaЧaIoTЬсЯ цi шIк.UIи Ta кiлькiсть 6asltв, BисTaBJIеHa зa poбoтy BcTyIIIIикa,
бiльlпе якoi гoлoвa вiдпoвiднoТ кoмiсiТ .цo.цaTкoBo пеpевipяе
Гoлoвa вiдпoвiднoТ кoмiсiТ .цoДaTкoBo пepевipяе письмoвi

ПисЬМoB1 poooTи.
poooTи' oцlнeнl

кiлькiстro бaлiв МенТ.ТТе, нilк визнaчrнa ПpиймaлЬIIoIo кoмiсiсro тa ПpaвиIIaNILI
пpийoмy кiлькiсть 6asтiв, неoбxiднa ДIIЯ .цoпyскy дo y.laстi в кoнкypсi aбo
ЗapaxyBaння Ha I{aBчaI{IIя IIoзa кoнкypсoМ. Гoлoвa вiдпoвiднoi кoмiсiТ тaкoж
,цoДaTкoBo пеpевipяе 5 вiдсoткiв iнIпиx pобiт i зaсвiд.ryс свoiм пiдписoм
ПpaBиЛЬI{iсть вистaвленoi oцiнки.

Bипaдки I{aсTyП}Ioi змiяи BисTaBЛeI{иx нa письмoвiй poбoтi тa y вiдoМoсTЯx
ЧлеI{aМи Пpе.цМеTнoТ екзaменaцiйнoi aбo фaхoвoТ aтестaцiйнoi кoмiсii oцiнoк (зa
pеЗyЛЬTaTaМи дoдaткoвoТ пеpевipки гoЛoBolo вiдпoвiднoi кoмiсii aбo Зa
BиснoBкaМи aпеляцiйнoТ кoмiсiТ) зaсвiднyloться пi.цписoм ГoЛoBи вiдпoвiднoi
кoмiсii, ПисьМoBиМ ПoясI{егIIIяМ Члeнa кoмiсii Ta ЗaTBepдxtyloTЬсЯ piIпенням
Пpиймaльнoi кoмiсii.

13. Пеpевipенi письмoвi poбoти, a Taкoxt ЗaПoB}IеI{i eкзaменaцiйнi вiдoмoстi з
rпифpaми Ta пiдписaми членiв вiдпoвiднoi кoмiсii Пеpе.цaloTьсЯ ГoЛoBoК)
пpедметнoi екЗaМеIlaцiйнoi кoмiсii aбo фaxoвoi aтестaцiйнoi кoмiсii
вi.цпoвi.цa.гrЬнoMy секpеTapевi Пpиймaльнoi кoмicii aбo йoгo зaсTyПIIикoвi, якi
ПpoBoДЯTь деtшифpyBaHI{,I poбiт i вписytoть y вiдoмoстi пpiзвищa BсТyпникiв.

14. ПеpескJIaДaIIнЯ BсTyПIrих iспитiв не .цoПyскarTЬоя. BстyпникИ, ЗHaЕIъIЯ
якиx бyлo oцiненo I{и)кЧе, нixt визнaченa ПpиймaлЬI{olo кoмiсiero тa ПpaвиJlaМи
пpийoмy кiлькiсть бaлiв, неoбxiднa ДIIЯ ДoПycкy .цo yvaстi B кoнкypсi aбo
зapaxyBal{нЯ нa IIaBчaIIнЯ ПoЗa кoнкypсoМ, Дo IIo.ц€tЛьIIIoГo скJIa.цaIJIJЯ BсTyПIIиx
iспитiв тa yнaстi B кoнкypсi не дoПyскaloТься.

15. Aпeляцiя BсTyПI{икa щoДo екзaМellaцiйнoi oцiнки (кiлькoстi бaлiв),
oTpиМaнoТ нa встyПIloМy iспитi y BищoМy I{aBч€LJIЬIIoМy зaклa.цi (д-i - aпеляцiя),
ПoBиI{I{a IТoДaBaTись oсoбисTo BсTyПI{икoМ не пiзнiIпе }IaсTyIIIIoГo poбoнoгo дня
пiсля oГoЛoIIIеIIIIя rкзaМeнaцiйнoi oцiнки.

Aпеляцiя poзгЛя.цarTЬсЯ I{е пiзнiIше I{aсTyПIIoГo Дг'Я пiсля 1l Пo.цaIIHЯ y
ПpисyTнoстi встyпникa.

,.{oдaткoве oПиTyBa:н:нЯ BстyIIHикiв пpи poзглядi aпеляцiй I{е.цoПyскaсTЬся.
Пopядoк ПoДaннЯ i poзглядy aпеляцii ПoBиI{еIl 6ути oПpиЛIo.цнений Ta

.цoBе.цеHий дo вiдoмa BсTyIII{икiв не пiзнiIпе нiж зa 7 днiв.цo ПoЧaTкy BсTyПниx
випpoбyвaнь.

V. ЗapaхyBalrllя всryпникiв

1. Cписoк peкoМеI{.цoвallиx .цo зapaхyBaIIн,I встyпникiв oПpиЛЮ.цHIoсTьсЯ
ПpиймaльнoЮ кoмiсiеrо вiдпoвiднo.цo зaгaJlьнoТ кiлькoстi нaбpaних бaлiв кoxtllиМ



BсTyПникoM y сTpoки' BиЗIIaЧеI{i Пpaвилaми пpиЙoмy. У сПискy З€lЗIIaЧaIoTЬсЯ
пi.цстaви ДЛЯ HaДaHIr,I pекoмендaцiй ЩoДo ЗapaXУBaнIIя З3 фopмaми фiнaнсyвarInЯ
нaBчaння.

oсoби, якi в yсTaI{oBЛeний Умoвaми пpийoмy тa ПpaвиЛaМи пpийoмy сTpoк
Hе IIo.цaЛи Дo Пpиймaльнoi кoмiсii opигiHaJIИ сеpтифiкaтiв Укpaiнськoгo цellТpy
oцiнroвaнн,l ЯкoсTi oсвiти, opигiнa.lrи .цoкyМентiв пpo здoбутиЙ стyпiнь вищoТ
oсвiти, oсвiтнiй (oсвiтньo-квaлiфiкaцiйний) piвень, .цoДaTки Дo ниx .цеpx(aBl{oГo
зp.tзкa, BTpaIIaIoTЬ ПpaBo LIa зapaХyBaнHя Ha IIaBчaIIн,I Зa paxyнoк кoIптiв
.цеpжaBнoгo бroд>кeтy, a Taкo)к нa нaBЧaiflIHЯ Зa paxylloк ,цеpжaBниx пiльгoвиx

.цoвГoсTpoкoBиx кpедитiв.
Cеpтифiкaти зoвнirцньoгo llезaJlr)кнoГo oцiнroвaння тalaбo

дoвiдкa/екзaМellaцiЙrтиiт Лист (для встyпникiв, щo скЛaДaJIkI BcTупнi iспити) з
pезyлЬтaTaМи iспитiв випpoбyвaнь, письмoвi екзaМенaцiйнi poбoти, apкyrшi
спiвбeсiд Ta yсниx вiдпoвiдей Toщo встyпникiв, ЗapaxoBaниx ,цo кoЛе.ц}кy'
збеpiгaтoTЬсЯ B ix oсoбoвиХ сПpaBax ПpoTягoМ yсЬoГo сTpoкy нaBчaнIIя.

!ля зapaxуBaIIH'I нa IIaBчaнIIя зa paxyнoк кorцтiв фiзиuниx aбo ropидичниx
oсiб встyПI{ик p€tзoМ iз зaявotо пpo BсTyП IIa нaBЧaнI{я Мae ПpaBo ПoДaTи Дo
ПpиймaльнoТ кoмiсii кoпiТ сepтифiкaтiв зoвнiIшньoгo I{ез€LIIе)кнoгo oцiнroBaння'
ДoкyМеIITa Пpo здoбyтий стyпiнь вищoТ oсвiти, oсвiтнiй (oсвiтньo-
квaлiфiкaц\ЙниЙ) piвень .цеpжaвнoГo зpaзкa Ta Дo.цaTкa .цo IIЬoГo' зaвipенi B
yсTaI{oBлeIIoМy пopЯДкy, зa yМoBи o.цЁbЧaснoГo нaBчa]F{]fl.Я У Цьoмy aбo iнrшoмy
HaBЧzUIЬI{oМy зaкJlaдt зa iншoro oсвiтньo-пpoфесiйнolo ПpoГpaМolo пiдгoтoвки i
фopмoro нaBчaIIIIя. Зaзнaченi кoпiТ ДoкyMенTiв збеpiгaloTьcя y кoлеД)кi пpoтягoм
yсЬoГo сTpoкy IIaBЧaI{Ilя paзoМ з opигiнaлoм.цoвi.цки Bищoгo IIaBЧ€tJIЬIIoГo ЗaКIIaДУ)
У якoМy збеpiгaroTЬсЯ opигiнaли дoкyментiв. loвiдкa вiИДarTЪcЯ Ha BиMory
сTy.цeнTa BищиМ IIaBч€LГIЬI{иМ ЗaкJla.цoМ' y Якoмy збеpiгaroться opигiнaли
ЗЕBIIaЧrIIиx .цoкyМентiв.

2. PiIпення Пpo ЗapaХyBalIнЯ встyпникiв yxB€UIIorTЬся нa зaсi.цaннi
Пpиймaльнoi кoмiсiТ i oфopмлrorтЬся ПpoToкoЛoМ, B Якoмy Bк€ByIoTьcя yMoBи
зapaхyBaння (позa кoнкypсoМ' Зa prЗyЛЬTaTaNIkI спiвбеоiдИ' Зa prЗyЛЬTaTaми yvaстi
B кoнкypсi тoщo).

3. Ha пiдстaвi pirшення Пpиймarrьноi кoмiсiТ диpекTop кoЛeДжy BиДar нaкaз
Пpo ЗapaxyBaнI{Я BсTyПIrикiв; iнфоpмaцiя IIpo зapaxoBal{иx BсTyПIIикiв дoвoдиться
дo ik вiДoмa Ta oIIpиЛIoДнIorTьсЯ.

4. ЗapaxoBal{иМ .цo склa.цy сTy.цеHтiв, зa ik пpoxaнIlяМ' Bи.цaIoTься Дoвi.цки
встaнoBjlеIloгo ЗpЕtзкa для oфopМЛеIIIIя Зв1ЛЬIIеIIня з poбoти у зв'язкy зi BсTyIIoМ

Дo кoЛе.цхty.
5. Пiсля BиДaнI{я диpёктоpoМ кoЛеД)кy нaкaзy Пpo зapaхyBa}Iн,l BсTyпникiв

IIa IIaBЧaI{нЯ yПoBнoвarкенi oсoби Пpиймaльнoi кoмiсii пpoсTaBЛяIoTЬ в eдинiй
бaзi ПpoTЯГoМ дoби вi.цпoвi.цнi вiдмiтки щoДo змiни сTaTyсy BсTyПникa Ta
веpифiкylоTь B СдинiЙ бaзi нaкaзи Пpo зapaХyBal{н,l BсTyпникiв IIa IIaBчaI{IIя y
сTp oки, BсTaI{oBЛенi Умoв aNIИ T a Пpaвилaми пpийoмy.

6. oсoбaм, якi не зapaxoвaнi нa нaBчaннЯ, BИДaeTЬcЯ' зa ik ПpoxaнI{яМ'
дoвiдкa Пpo prзyIIЪTaTИ ix yuaстi y кoнкypсi (iспитax) д," y.raстi B кollкypсi щoдo
BсTyПy дo iнtшoгo BищoГo нaBч€LПЬIIoГo зaкJlaДy.
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Зa peзyлЬTaTaМи poботи Пpиймa.тrьнoТ кoмiсii щoдo нaбopy нa вiдпoвiднi.фopми 
нaBчaIIIl,I скJIa.цarTься звiт Пpo peзyЛЬTaTLIпpцйoмy нa нaBчaIIня, якIлfт

зaTBepд)кyrTьсЯ нa зaсiдaннi Пeдaгoгiчнoi paДИ кoле.цx(y.

Poзzлянуmo mа CхвсlЛеIto на заcidаннi
Пpuймальнot кotwicit Каlrycькo?o кoлedctgl екoнolиiкtl,
npавсl mа iнфopi,tацiйнuх mехнoЛoziй IФHTУHГ
(npomoкoл ̂ /b 16 вid ]9 Лucmoпсldа 2018 pol<у)
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