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|. 3агальн| поло}|{ення

1.! |{равилах прийому до коледжу (датт1 - ||равила прийому) терм|ни

вживатоться в таких значеннях:

вступне випробування _ перев!рка р|вня знань, ум|нь та навичок'

зд1бностей до [евного виду д|яльност| з конкурсного предмета, що

проводиться у форм1 зовн]тшнього незы1е}кного оц|нтовання, сп!вбес|ди,

вступного 1спиту, фахового випробування тощо;

вступний ]опит _ оц|нтовання знань особи та здатност| до опанування

навчально| прощами осв1тньо-квал|ф|кац1йного р!вня молодгший опец!ал|ст;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до уиаст! в конкурс| на

навча}1ня до 1{оледх<у;

€дигта дер>кавна електроцЁта 6аза з питань осв|ти (дал| _- €д:тна база) -
автоматР]зоват1а система з6ирання, вериф|т<ац||, оброблення, збер|гання та

захиоту даних:, у тому нисл! пероональних' щодо надаваи|в та отримуван|в

оов|тн|х послуг з мето}о забезпечення потреб ф|зинних та торидинних оо!б;

конкурсний бал - сума бал|в вступника, до яко| входять результати

вступних випробувагть, та |нштих показник|в' що обраховуетьоя в|дпов1дно до

}мов прийому до вищих навч€шьних заклад1в )/кра1ни у 2016 роц! (дал| -
}мов прийому) та [{равил гтрийому до 1{оледх<у для ос;б, що вотупають для

здобуття оов|'гньо-квал!ф|кац|йного р!вгтя молодтпий спец|ал|ст;

конкурсний предмет * навча_пьний предмет, р1вень навчальних

досягнень з якого враховуетьоя при проведенн| конкуроного в1дбору на

законом' щодо зарахування до 1{оледжу без унаст| в зага'|ьному в!дбор|' тцо

реат1зуеться в|дпов!дно до [{равил прийому;

право пер1почергового зарахування - право вступника на зайняття

витцо| позиц|| в рейтинговоп{у списку при однаковому з |нгшими вступника1у1и

конкурс:;ому бал!;
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рейтинговий список вступник|в _ список встулник!в за чергов1ст[о

зарахування на навчання за спец|ачьностями' що формуеться в|дпов|дно до

}мов прийому та [!равил прийому до 1{оледжу;

сп|вбес|да - перев1рка р!вня знань, ум1нь та навичок' зд|бностей до

певного виду д|яльност| з конкурсного предмета (предмет|в), за результатами

яко| приймаеться протокольне р|тпення щодо вкл}очення вступника до

рейтингового списку;

техн]чна помилка - описка, щаматична помилка' яка догущена

уповноваженото особото приймально| ком]с]| п|д нас внеоення да\1их заяви до

€дино| бази, що п|дтверджуеться актом цро допущену техн1нну помилку'

сформованим в €дин!й 6аз:;

фахове випробування _ форма вступного випробування для вступу на

основ1 здобутого осв;тньо-квал|ф|кац|йного р|вня.

1ерм|н ''вау9ер'' в)киваетьоя у знаненн|, наведеному в 3акон| }кра|ни

''|{ро зайнят!сть наоелення''.

2. |\равила прийопту е обов'язковими для (оледжу.

Фсобливост1 прийому на навчання до 1(олерку регултототься €татутом

1{оледжу, зареестрованим у встановленому законодавотвом порядч.

|!|дставото для оголо1пення прийому для здобуття вищо| оов|ти за

осв|тньо-квал|ф|каш|йним р!внем молод11]ого спец!ал1ста с ухвален|

педагог1нното радо1о та затверджен1 директором 1{оледку |[равила прийопту,

л1ценз|я й|н|стеротва осв|ти | науки !кра!ни сер|| АБ м458301.

фтйом нанавна:+и ти пщшпй чр з нфм€]тивним сгрком н€|вр{а}{11'1црвод.ттъся

в ме)ках йетвовагтого обсщ за спеща]ъносг'лми втд:овфо до |!еро:ф га'т}зей з}и}ъ.

фтйом т{€! нав|т€!нн'{ на щ1ттй та тис|угпп{| 1$рси з }{орм'!тивт{им сгрком т{€!вчанш{

здйотшосгься в межах ва:етлтпа< йс:р фетвоваттого обсяу за опефа'ьносгядтвфов!д+о

до пере,'1!ч спефыьностей нагряхлБ п1дотов1с4 9 я1Ф]\ш1щйот*овався нбф ти пщплй

3. Ф|нансування п|дготовки фах|вц!в у 1{оледж| зд1иснтоетьоя:

3

}ур.



за рахунок видатк|в державного та м!сцевих бтод>кет|в (за державним

замовленням' за ко1шти дер'{авного бторкету);

за рахунок ц]льових п1льгових дер}кавних кредит|в. Фтримання

ц!льових п1льгових дер)кавних кредит|в для здобуття вищо| осв1ти

зд|йснтоеться в1дпов]дно до |[орядку [тадання ц!льових п!льгових державних

кредит|в для здобуття вищо] осв|ти' затвердженого гтостановото 1{аб|нету

й|н|отр|в !кра|ни в|д 16 нервня 2003 року ф 916;

за ваучерами;

за котпти ф|зинних та торидинних ос|б.

Розм|щення дер)кавного замовлення зд1йснтоеться у 1{оледж|, що мае

статус державно| установи.

4. [ромадяни )/кра|ни матоть право безоплатно здобувати вищу осв|ц в

1{оледж| на конкурсн1й оонов| в!дпов1дно до стандарт|в вищот осв|ти, якщо

певний отуп|нь вищо| оов]ти щомадянин здобувае впер1]]е за кот:|ти

державного або м|сцевого бтоджету.

[ромадяни }кра|ни' як1 не завертпили навчання за ко11]ти державного

спец1а][1ст'

(оледж| за

державного

п|дготовки

або м]оцевого бтоджету за осв|тньо-ква:т|ф|кац|йним ступенем молодтпий

матоть право повторно безоплатно здобувати вищу осв|ту в

тим самим ступенем осв|ти за умови в|дтшкодування до

або м]сцевого бтоджету котпт|в, вищачених на оплату поолуг з

фах!вц!в, в|дпов|дно до [{орядку в|дтпкодування котшт|в

державного або м|оцевого бтоджету' витрачених на оплату послуг з

п|дготовки фах1вц1в, затвердженого поотановото 1{аб|нету \4|н|стр|в 9ща!ни

в|д 26 оерпня 2015 року ]цго 658.

[ромадяни !кра|ни ма}оть право безоплатно здобувати вищу осв|ту за

другото спец|альн|стто у (оледж|, якщо за станом здоров'я вони вщатили

можлив|сть виконувати слуя<бов| чи посадов| обов'язки за отриманото ранттпе

кватл|ф!кац|ето, що п1дтверджусться висновками медико-соц1ально1

|нгпих випадках, передбанених законом'
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[ромадягти )/кра!ни, як! про;киватоть }1а .'ги!1{часово окупотзагт1й територ!|

або ттереселилгтся з не!, ма1оть [раво на зАо65,.гтя або продовження здобут'тя

ос в!тн ьо-квал!ф!кац!й ного р!вня молоАш:ого слец|ал!ста у }(оледяс! за рахунок
котшт1в державного бюджету з наданням м|сшь у гуртожитках на час

навчання'

5. 1ноземц| та особи без щомадянства, як| пост|йно про}кива]оть в

}кра!н|, особи, яким надано статус б|женця в 9кра!н!, особи, як| пощебу1оть

додатковог'о або тип:часового захисту, т:: сэсоби, як|1м на,цано с1атус

3акордо]{ного укра!ъця ! ят<! перебува}оть в 5'кра|т_т| }1а законних п|дс,гавах'

ма}оть право на здобуття вгттцо? осв|ти в тсо.педя<| на р1вн| з !ромадянами

}кра!ни. 3добуття вищо{ осв|ти зазначе1{ими категор|ями ос!б за когпти

дер)кавного бтод>кету зд|*!снтоеться в ме)ках квот' визначених (аб|нетом

\4!::!сщ!в !кра|ни.

}с| особи,

обов'язки -

як1 здобуватоть вищу осв|ту в 1{оледж1, матоть р|вгт! |1рава та

6. [{рийом до 1{оледжу зд|йснтоетьоя п;: конт<урстт|й основ1 незале)кно

в|д дх<ерел ф|нансування нав!1а1{ня.

7. Ёе допускаеться одночасне навчання на денн|й форм! навнання за

к1лькома спец1альностями.

![. Фрган|зац!я прийопау до (о"педясу

1. Фрган|зац|то прийому вступник|в до 1{олед>тсу зд1йснтос прийматьна

ком|с[я. склад яко? затверджус}ься |{аказом .циректора |{оледжу, який с !1

голово}о. |!рийматьна ком!с1я д1с зг|дно з [1оложенням про прийм:ьтьну

ком!с|то 1(олед:ку (дал| - [{олоя<ет1ня про приймальну копл!с!то), затвердженим

педагог1чното радото (оледжу у в|21пов|дност! д1о [{олоясення про приймальну

коп{1с1!о вищого }1авт{а_!]ьного закладу, затвердженого

жовтня 2015 року л9 1085. |{оло>кення про

оприл{однтоеться на ве6- сайтт1 1{олерку.
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2. [иректор |{оледжу забезпенус дотрима|{ня за1{онодавства !кра!ни,

в тому числ! !мов прийому, |[равил прийому до (оледжу' а також

в|дкрит!сть та прозор!сть роботи приймаль:то{ ком1с1т.

3. Р|тшення приймально! ком]с|], прттйътяте в ме}т(ах 11 повноважень, е

п!дотавото для вида}тня в1дпов1дного 1{ак€ву д}тректоро}1 1(олтерку.

4. Р]п:ення приймально| ком|с|] стосов}1о розпод|лу обояц державного

замовлегтт1я у т,{е}ках л|цензоват:ого обся1у п]одо кожно| спец|а_ттьноотт

повинно бу'ги трийняте гте п|зн|тпе трьох к€ш!ендарних дн!в п|сля доведеттня

1{о.:тедх<у обсяг1в державного замовлен1{я.

5. 9с1 т1итання, пов'язагт| з прийомопл до (оледжу, вир|тшутоться

приймальною ком!с|сю .:-та ][ зас!даннях. Р!штег:ня приймально| ком!с1|

оприлюд!-!|оються на веб-сайт! (оледэку, як !1рави']1о, в 'аснь прийняття, ы1е не

п|зн|тпё дня' наступного п|сля прииняття.

1|1. Бимоги до р!впя осв!ти вступнихс1в

1. !]а навчання д!1я здобуття оов|тньо-квал|ф!кац!йного р|вня

молод1шого спец1ал1ста з одЁ1о1!асним злобутгяпт повно| загально| серед:тьо|

оов]ти за денното формото навчання прийптатоться на пертпий курс особи з

базовото загально}о оередньо1о оов|тото за резу.пьтатами вступних

випробуван ь.

2. [1а навчання для здобуття осв|тгтьо-кват|ф|кац|йного р|вня

молод]пого спец1ал!ота на основ1 пов1{о1 загально1 середньо1 осв1ти

прийматоться гта другий (щет!й) курс (з цор[4ативнип.{ строком навиання)

особи, я;<! пода}оть для раст! у тсонкурс! сертиф!ка.ти зовн!тшнього

незытежного оц|гттовання, кр|м випадк1в, заз}1ат{ених у розд|.гтах у111, х, ху1!|

|!равил прийому.

3. }(оледж мае право приймати за резу.пьтатами вступних випробувань

друтии (трет1т!) курс (з нормативним терм!ном нав1тання) на вакантн| м]сця

л1цензованого обсяц ос|б, як| отримали диплом за осв]тньо-квал|ф|кац|йним

р|в|{ем квал;ф1кованого роб;тника, для здобуття ос:в|тньо-квал!ф!кац|йного



р1вня молодш]ого спец]а.г{|ста за у]\{ови вступу }{а спор1д1]ет]у спец1а-л1ьн1сть'

яка визначаеться постановами каб|нету \.{!н|стр|в !кра|ни в1д 11 вереоня

2007 року лъ 1117 ''[{ро затверАження ,,{еря<авного перел!ку ттрофестй з

п1дготовки квал|ф|кованих ро6|тник1в у профестйно-техн|чн*тх навча]тьних

закладах'' та в|д 29 кв!тня 2015 року )\э 2б6 <|{ро затверджен}т'| перел|ку

галузей знань | спец!альностей, за яктлми зд!йонтоеться п|дготовка здобувач1в

вип{о! осв|ти>> ] зазттачаеться у |{равилах прит:!ому до |(оледжу (ёоёатпок 2 0о

[равтлл пршйоллу) '

4. |{оледя{ зараховуе зазначен| категор1| ос|б за умови виконання

вс'1упниками вимог' в1{значених розд|лами у _ у!! та пунктом 1 розд!лу )(!
|1равил прийому.

5. (оледж приймае на навчання ос]б, як| здобули осв|тньо-

квал|ф|кац|йний р1вень мо.под1шого спещ|ал!ста, для здобуття оов|тньо-

квал|ф!каш|йного р1вня молод1шого спец!ал!ста за 111ш]ого спец1альн1стто у

межах вака1{тних м|сць л|цензованого обсяц в!дпов|дно до [{равил прийому.

|!. [1равила прийому до колед}ку

1. [1равила прийому до 1{оледя<у розроблятоться в|дпов!дно до

законодавства }кра?ни, у тому числ| умов прийому, затверджу1оться

педагог|яното радо1о до 15 грудня 2015 роч, розти|путоться на веб-сайт|

1{оледжу | вносяться до €дино| бази. [{равила прийому д|тоть протягом

к€1пендарного року.

2. [|равила прийому оприл1одн1о1оться державно}о мово1о. } раз1

прийттяття р1шент{я м|сцевото радою 1цодо використання рег]ональних мов

або мов нац|ональттих менш1ин |[равила прит!ому 'гакох( оприлюдню1оться

цими мовами.

|{равила прийому м!стять:

перел;к акредитова}111х та неащредитованих осв;тн;х опец1альностей, за

якими зд|йсн1оетьоя прийом (ёо0атпок 1 ёо [|равил' прыа'.:ому);



порядо1( проведення кон1(урсного в|дбору та строки зарахування

вступник|в за осв|тньо-:<вал|ф|тсац|йним р|внем гло.тлодтпий спец|ал|ст;

перел|к конкурсних предмет|в' з яких вступники подаватимуть

сертиф!кат зовн!пп:нього нез€!-пеж|{ого оц!нтован;:я для вступу на основ| повно]

загально; середньо| осв1ти (ёоёатпок 5 0о !!равалл прийолсу);

перел1к кон1(урсЁ1их ;тредмет|в, з яких проводяться вступтл!

випробування (ёоёатпок 5 ёо 1/равъьт прттйолау);

порядок роботг: приймально| ком|с|?:

дн[ тижня години

|{онед]лок 09.00 - 18.00

Б|второк 09.00 - 18.00

€ереда 09.00 _ 1в.00

9етвер 09.00 - 18.00

||'ятнигтя 09'00 - 18.00

€убота 09.00 - ]3.00

9ед!ля Бих]дний

Фб1дня перерва 1з.00 - 14.00

порядок | строки прийому заяв | документ|в;

порядок проведення вступних випробувань, спос1б та м1сце

оприлтоднення }х результат|в;

!|орядок подання ! розглялу алеляш!й на результати встулних

випробувань' що проведен1 1{оледжем;

порядок обчислення конкурсного бала вступника на основ1 повно|

загальнот середньо| осв|ти ]з зазначенг{ям суми бал|в вступника за кожен

сертиф|кат зовн|штнього 1]еза-т|ежного оц|нтовання, середнього бала документа

про повну загальну середн}о осв1ту, за оооблттв| усп1хи (призерам 1! етапу

8сеукра!нських унн|вських ол|мп|ад з базових предмет|в; призерам 111 етапу

8оеукра|нського конкуроу-захиоту науково_досл|дттит1ьких роб!т 1.тн!в _

член|в йало| академ|| наук 9кра!ни), помножених на вагов1 коеф|ц|снти;



порядок обчислення бала за особлив| усп|хи(призерам 1! етапу

Боеукра!нських унн!вських ол1мп|ад з базових предплет!в; призерам 111 етапу

Бсеукра|нського конкурсу-захисц науково-досл!дттицьт<их роб!т рн!в _

член|в йачо] академ]] наук }кр#1ни), пошлнох<ених на вагов] коеф|ц!снти

(ёо0атпок 7 ёо [7ровыл пршйолту);

умови поселенн'! вступник|в та сцдент|в до цртожитку в|дпов|дно до

затверд)кеного у (олед>к| порядку;

порядок | сщоки прийому заяв | документ|в та строки зарахування

|ноземц!в, ос|б без фомадянства' закордонних укра|нц!в, б|женц!в та ос|б, як|

по1ребу1оть додаткового захис1у;

наявц!оть/в]дсутт11сть м1сць, що ф|нансутоться за котл]ти державного

бтоджету, строки оприлтоднення рейтингових списк1в вступник1в;

наявн]сть/в]дсутн|оть мо}кливостей для навчання ос!б з особливими

|!равилами прийому вотановлто}оться:

та перел!к конкурсних предмет|в (0о0атпотс 5 0о 1равош пршйому). Бата

оертиф|кату зовът1птнього незалежного оц|нтовання з укра?нсько] мови т

л|тератури отановить 0,4, з математики - 0'5;

вага оереднього бала докумег]та про повну середн1о осв|ц отановить

0,1;

вата бала за особлив| усп1хи (призерам 1! етапу Бсеукра|нських

унн|вських ол!мп|ад з базових предмет|в; при3ера:\{ 111 етапу Бсеукра!нського

конкурсу-захисту науково-досл!дницьт<тлх роб1т унн1в - член1в &1што] академ1]

наук !кра|ни) с'гановить 0'1.

Ёа п|дстав| |{равил прийошту (оледх< до 25 щудня 2015 року заповн1ое

[тфорптац|йът| таблиц| €дино| 6ази, як\ п|длягатоть вериф|кац|!.

потребами.

9



зак1нчуеться о

\['. €троки прийому заяв та документ'1в, конкурсного в!дбору та

3арахування на навчання

{енна форма навчання

1. €троки прийому заяв та документ|в, конкурсного в|дбору та

зарахування на навчання визначатоться [{равилами прийому з дотриманням

вимог гункт!в 2 - |3 цього розд!лу.

2. |{рийом заяв та дот9мент|в у паперов|й або електронн|й форм| в|д

вступник!в на ден!|у форму навчанн'{ на оонов] базово] та повно| загально|

середньо! осв|ти розпочинаеться 11 липня, кр|пл випадк|в, передбанених

розд|лом {!|1| |!равил прийому.

3. 11рийом заяв у паперов|й або елет<тронн1й форм| в|д всцпник|в на

денну форму навчання на основ1 повно1 загы1ьно1 середньо1 осв1ти

18.00 годин1 27 липня, кр|м випадк|в, передбанених пунктами

4 ! 5 цього розд|лу та розд|лу {\'/111 |!равил прийому.

4. |[рийом заяв та документ|в в|д ос|б, як| вступатоть на основ1 повно|

загально| середньо! осв!ти 1 окладають вотупн| 1опити у 1(оледя<|, зокрема

в1дттов]дно до розд!лу 9!!1 |1равил прийому' а також проходять сп|вбес|ду

в!дпов|дно до розд|лу [ |[равил прийому, зак;нчуеться о 18.00 годин|

20 липня. €п|вбео1ди та вступн! 1спити провод.{{тьоя з 21 липття до 28 лилт+я.

5. |1рийопт заяв та до:<умент!в в!д ос|б, як1 вступають на основ| базово|

загально| середньо| осв|ти, зак|ннусться о 18.00 годитт| 20 лип|{я. 8ступн!

1спити проводятьея з 2| липня до 27 лцпня. Рейтинговий список вступник1в |з

3а3наченням рекомендованих до зарахування на м!сця дер)кавного

3амовлення оприл}однто€тьоя не п]зн]тце 12.00 години 28 липня.

6. Рейтинговий список вступник!в, як| вступають +ла основ1 г1овнот

загально| сереАньо| осв1ти, оприлюдн1о€ться не п1зн|гле 12.00 години 01

оерпня.

7. 8сцпниктл, як| отримали рекомендац||, повинн! виконати вимоги до

зарахування:
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на м1сця за ко1пти дер)кавного бтодхсе'гу в1дпов|дно до пункту 1 розд|лу

{! |{равил притйоьту до 18.00 години 05 серпня;

на м]сця за кот|]ти ф|зинних та }оридичних ос1б не п1зн!тпе 10 серпня.

8. 3арахування вотупник|в на денну фор'у навчання на оонов! базово|

та повно| загально| середньо? осв|ти в!дбуваеться:

за ко1пти дерх(авного бтоджету не п|зн|пте 12.00 годигти 06 серпня;

за рахунок ц|льових п|льгових деря{авних кредит1в, за кош]ти ф|зияних

та торидичних ос|б (за уплови виконання набору за ко[]ти державного

бтоджету за в|дпов|дното спец1атьн!стто) не п|зн!тпе |2 серлня.

9. |{рийом документ|в в]д ос1б, як| вступатоть на навчання за

скороченими програмами в|дпов|дно до пункт|в 3,5 розд|лу 11! |!равил

приг!ому, зак|ннуеться о 18.00 годин1 20 липня. Фахов| вступн| випробуванття

проводяться з27 липня до27 липня.

3аочна форма навчаг|ня

10. [|рийом заяв та документ!в у паперов1й або елекщонн|й форм| в|д

вотупник|в розпочинаеться 08 серпня.

11. [|рийом заяв та документ|в зак|няуеться о 18.00 годин| 22 оерпня.

€п|вбес|ди, вступн| екзамени та фахов| випробування проводяться з 23 до 30

серпня.

12. Рейтинговий список вступник|в ]з зазначенням рекомендованих до

зарахування оприл}одн}оеться 1те п]зн|ште 12.00 години 31 серпня.

13' 3арахування вступник|в в|дбуваеться не п|зн1тше 06 вересня.

\{'1. [|орядок прийому заяв та документ1в для унаст1 у конкурсному

в!дбор! до |(оледясу

1. Бступники для здобуття св|тньо-квал1фкац!т}ного р|вътя молодтпого

спец!ал|ста пода}оть заяви т]льки в паперов|й форм!. 3они можуть подавати

до п'ятнадцяти заяв на [|'ять спец|альностей.

2. 3аява в паперов|й форм| подаеться вступником особисто до

приймально| ком|с1! (оледжу. Факт кожного подання за''ви в паперовому
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вигляд1 ресощуеться уповн0ва)ке}{о!о особото пр!1ймальнот ком|с;т в €дин1й
6аз| безпосередньо п|д нао лрийттяття заяви.

3аяву,, зареестровану в €дин1й баз|, моя<е бути скасовано -(олед>кем на
п|дстав! р1ш:ення прийптально| ком!с1| до моменту вкл}очення вступника до
списк!в рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення
техн]чтто| помилки п|д иас внесення в|дпов|дних ]]аних до €дитто? бази, що
!11дтверд)кусться актоп4 про допущену тохт:!.ттту помилку' сформованим в
( дин1й баз|. ('касова на -заява вважа(-гься !|спо/]ано}о. а факт такого пода}тня

анул{оеться в €дин]р] баз|. |!риймальна ком]с!я пов|домляс вступников| про
свое р|тшення в день його прийняття, п|сля чого вотупник може подати нову
заяву на цю саму спец!альн|сть Ао |{оледжу.

Биправлент:я'гехн]чних помилок в|дбувас'гься до моменту вкл1очення
вступника до спистс|в рекомендованих до зарахування на навчання.

3. 9 заяв| вотупники вказутоть опец|альн|сть та форму навчання.

3аяви, ттодан| на певну спец!альтт|сть до (оледжу за р!знипли форптамтт
навчання' вва)катоться фактом подання одн!е| заяви.

4. |]д час подання заяви в паперов|й форм| вступник пред,являе
особисто:

документ' що посв!дтус особу та громадянотво (в|дттов!дно до статт1 5
3акот:у !кра!ни "[|ро щомадянотво }кра|ни,');

ов!доцтво лро народ)кенн'1 - для ос|б, як! за в]ком т{е матоть пао!1орта'
або !нший документ, який посв!дчус особу ! щомадянство;

в|йськовий кв'{ток або посв|дневня про приписку - для
в!йс ьковозобов'яза||их;

документ державного зразка (орит'|нал) про ран!тше здобутий осв|тц]й
(осв!тттьо-квал!ф|кац|йний) р|вень, на основ] якого зд|йснтоеться вступ, |

дода'гок до нього;

сертиф|кати в!дпов!,дттого р|вня зовн|ш:нього не1алежного оц!н:овання
(Аля вступник1в на основ| повно| загачьно| середньо| осв1ти);

12



документи' я|(1 п1дтверджу}оть право вступника на участь у конкурс| за

результатами вступних екз€1мен|в на основ| повнот заг€ш|ьнот середньо| осв1ти

(розд|л !11! ||равил прийому), зарахування за сп|вбес!дото (розд!л ! |{равил

прийому), зарахування поза конкурсом (розд|л )0 [1равил прийому) (за

наявност1).

5. !о заяви, подано| в паперов!й форьл|' вступник додае:

ко[11!о документа державного зр€вка про ран1тше здобутий осв]тн1й

(осв|тньо_ква-тт1ф1кац|йний) р1вень, на основ| якого зд|йсн}осться всцп, !

додаток до нього;

кол|ю сертиф!ката в|дпов!дного р1вня зовн!глнього нез€шежного

оц!нтовання (для вступник]в на оонов! повно] загально! середньо| осв[ти);

коп|:о документа' що посв1днуе особу та громадянство;

коп1! документ|в' як| п|дтвердя<утоть право вступника на участь у
конт<1ро| за результатами вотупних екзамен|в на основ] повно| загачьно|

середттьо| осв|ти фозд|л !111 [{равил прийому), зарахування за сп|вбео|дото

(розд|л [ |!равил прийому), зарахування !{о3а конкурсом (розд|л )({ |!равил

прийому) (за наявт+ост!);

чотири кольоров| фотокартки розм!ром 3 х 4 см.

Фриг!нали документ|в при уяаот| в котткуро| на м|оця, що ф!нансутотьоя

за кош]ти дер)кавного бтоджету, вотупником пода1отьоя ли1ше один раз при

вибор| м|сг1я навъ1ання (виконання вимог до зарахування).

6' Бступники на основ1 повно! загально| середньо| осв|ти пода*оть

сер'гиф|кат зовгт|тшнього нез!|_пежного оц!нтовання, видаътий у 2016 рот1|' кр|м

випадк|в, передбаненттх у розд|лах у!т1, х, {!1|1 [{равттл прийому.

7. \4|н]птальне значення к]лькост1 бат|в сертиф|ката 1з загачьноосв]тн!х

предмет|в (укра|нсько! мови та л|тератури, математики) становить 100 бал1в,

результат|в вступг]их випробувань з математики та укра!нсько| мови _ 4 бали,

з фахових 1опит]в - 4 6али.

8' }с{ коп]]] докрлент|в засв|двутоться за орттг!налами прийматтьното

коп11с1с}о коледжу, до якого вони пода}оться, а6о в установленому
13



законодавс:гвор1 порядку. (оп|| докуме[{та'

щомадянство, в|йськового квитка (посв!дяення

народх{ення не п|длягатоть заов|дненнто' |{оп1|

ориг|нал|в не прийматоться'

про приписку), св|доцтва про

документ!в без пред'явлення

ш{о посв|днус особу та

9 . 3аява в електронн|й форм| подаетьоя вступником 1пляхотт{ заповнення

електронно! форми в ре>ким! он-лайът та розттядаеться прийма.льно}о

ком|с]ето (оледху зг|дно з |[орядком подання та розгляду заяв в елекщонн1й

форм! на участь у конкурсному в!дбор! до вищих навчштьних заклад1в

}кра1ни в 2016 роц|, затверд)кеним наказом \4ФЁ в]д 15 жовтня 2015 року

м1085.

10. |{рийматтьна ком]с!я зд|йснтое перев|рку достов1рностт даних,

поданих вступн}1ком для утаст! у конкурсному в|дбор|, за допомого}о €дино|

бази.

|{рийптальна л<ом|с|я зд1йснтое перев|рку середнього бала документа про

осв1ту' пода}1ого в паперов|й форм! (обнислтое в раз| в!дсутноот|), затверд}ку€

!? ово]й р|гшенням | вносить |нформат1|то про середн!й бал докуметтта про

осв|ту до €.дино| 6ази.

11. |1риймальна ком]о!я розглядае заяви та документи вступник|в |

лриймае р11шення про догуск до унаст| в конкурсному в|дбор1 для вступу на

навчання до (оледжу протягом трьох робояих дн|в з дати ре€страц|| заяви в

€дин|й баз] або о1р!1мання результат!в встут]них випробувань, але не п|зн]тпе

дати' що передуе дн}о оголо1пення рейтингового списку вступник|в |з

зазначенням рекомендоват'их до зарахування. Фприлтоднеттня в|дпов|дних

р|тлень зд!йснтоеться на веб-сайт1 (олед>ку.

|2. Факт ознайомлення вступника з |{равилами прт-тйому, наявно}о

л]ценз!ето | сертиф!катом про акредитац1то в|дпов|дгто| спец|альност1, а також

факт наявност1/в|дсутност1 п|дстав для унаот| у конк1ро| за результатами

вступних |спит|в т:а оонов1 повнот загальнот середньо| осв|ти фозд|л !1!1

|1равил прийому), зарахування за оп]вбео1дото (розд|л { ||равил прийопту),

зарахування поза конкуроом (розд1ли )(1 11равил ттрийому), пер1почергового
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зарахування (розд1л {1 |1равил прийому) ф|ксутоться в заяв| вступнгтка |

п|дтвердкутоться його оообистим п|дпиоом при поданн1 заяви у паперов1й

форм|.

13. |{ри прийнятг! на навчант#1 ос|б' як] податоть документ про

здобутий за кордоном ступ|нь (р|вень) осв|ти (дал ' .{окумент),

обов'язкового с процедура визнання ! встатговлення екв|валентност!

{от<умента, що зд|йснтоеться в|дпов|дно до [!орядку в1{знання здобутих в

]ноземних витцих навчаль!{их закладах ступен!в вищо! осв|ти' затвердя(еного

наказом \:[|н|стеротва осв]ти ! науки 9кра!ни в!д 05 травня 2015 року ]\! 504,

заре€строваного в й|н1стерств| тостиц|| }кра!ни 27 цавня 201 5 року за

!{р 614127059. |!роцедура визнання !окумента 3 мето1о продов)кенн'{

навчання зд]йст:тоеться !{оледх<ем до початку другого семестру пер1пого року

навчання його власника.

14.[1риймтытьна ком1с|я 1{оледжу перев|ряе в €,тдитт|й баз1 перел|к заяв,

поданих вступником до 1н|ших навчальних зак.т1ад1в.

!|[. Фрган|зац!я ! проведення конкурсу

1. [ля конкурсного в|дбору ос1б, як| на основ1 повно{ загш|ьно[

середньо| осв!ти вступа1оть до 1{олерку, зарахову}оться бали сертиф|ката

зовн]птнього незапежного оц|нтовання (результати вступних |спит|в, фахових

випробувань) з двох предмет1в.

Фбов'язковим конкурони}1 предметом е укра]нська мова та л|тература.

2. [ля конкурсного в!дбору ос|б, ящ] вступатоть на основ| повно]

загально| оередньо! осв|ти, конкурсний бал об.тислтоетьоя 1шляхом додавання

бал|в сертиф1ката з конкурсних предмет[в та середнього ба.'1а документа

(додатка до докумеЁтта) про повну зага.]тьну середнто осв|ту помножених на

вагов| коеф1ц1снти. €ередн]й бал док)^{ента про повну загальну середн|о

осв|ту обнисл1о€тьоя за 12-бальното 1шкалото з о1{ругленням до десятих та

вноситься до сдинот бази. Фц|нки з документа про повну зага.'1ьну середн1о

осв|ту, як| виотавлен! за 5-бальното 1шка.]1ото. враховутоться таким чином: ''3"
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в|дттов!дае ,6,, ,4' в!дпов|даё !!9!|' 
'|5|! в|дпов]дае '' [2'''

бази за 12_бальното 1]]кало}о середн|й бат автомати.тно

бальну 1пка.]ту за таблицето в!дпов|дност! середньот'о

повну загальну середн}о осв1ту, обрахованого за |2-бальното 1шкалото' за

значенням 200-бально| тшкал}т.

3' ||ри вступ| на навчання на основ1 повнот загально| середньо? осв!ти

подання вступ}{иками оертиф|кат!в зовн|тпнього незш1е)кного оц1нтовання е

обов'яз:совим. кр1м випадк|в, перелбанених розд!лап:и !![[, х' ху1|| [1равил

прииому.

4' [ля конкурсного в|дбору ос|б, як] на основ] базово| загальнот

середньо1 осв1ти вступа!оть на навчат{ня до

результа1 и вступних 1спит|в з двох предмет!в.

прийому.

5. []ля конкурсного в!дбору ос|б, як| на основ| базово| загально|

середньо| осв!ти вступа}оть до 1(оледжу. т<онкурсътий ба: обчислло€ться як

сума бал1в результат1в вступних екзамен|в, середнього бала документа про

базову зага.'1ьну середню осв|ту та додаткових бал|в за особлив; усп|хи, що

нарахову}отьоя з урахувавняшт коеф|ц|ент|в в|дпов!дно до абзацу двадцять

пертпого г1у1{кту 2 розд|лу |! |[равил щийому. €ередн|й бал документа про

базову середн}о осв!ту обнислтоеться за |2-6альното 1шка-1|ото з округленням

загальну середн}о

таким чином: ''3 ''

6. Фсоби, ттеатестован| з укратноько| мови, пода}оть оертиф|кат

9кра|нського центру оц!нтовання якост! оов1ти з мови' оц|нки з яко|

виставлен1 в документ| про осв1тн]й (осв|тньо-квал|ф|кац|йний) р!вень

(ск.цадають вступнии 1опит з урахуванням наявност1 в1дпов1дних

педагог1чних кадр|в, як] с членами предметних ком|с!й).

Бнеоений до сдинот

переводттться у 200-

бала документа про

1(олед>ку, зарахову1отьоя

визначених [{равилами

до деоятих та внооиться до €динот бази. Фц|нки з документа про базову

осв|ту, як! виставлен1 за 5-батьното ш}капо}о' врахову}оться

в|дпов|дае ,6'',4, в]дпов|дас '|9|!' |'5'' в!дпов|дае ''12''.
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[[[!. ]{'часть у конкурс! за результатап4и вступних !спит!в на осттов1

повно| загально[ середньо! осв!ти

1. Браттт г{асть у конкурс| т]льки за результатами вотупних |спит|в з

конкурсних предмет!в у 1{оледя<1 мають право особт{' у яких е захвортовання'

зазтта.тен| у [{ерел1ку захвортовань' що можуть бути перетпкодо}о для
проходже}1ня громадят{ами зовн!тпнього незалех{ного оц|нтовання,

3атвердже!1ому наказом &[|н|стерства осв|ти | науки 9кра|ни та й|н|стерства

охорони здоров|я !кра'т.ни в|д 25 лтотого 2008 року лъ |24195,

зареестрованому в й!н1стерств| }остиц|т }кра!ни 07 березня 2008 року за

]чгр 189/14880, чере3 як| вступники не проходили зовн1шлн€ незалежне

оц]нтовання.

2. Брати у11асть у л<онкурс! за результатами зовн!гшнього !]езш1ежного

оц]нтовання або вступних |спит1в з конкурсних предмет|в у (оледж1 матоть

право особи, зв]льнен] з в!йоьково| слркби (у тому нисл| демоб|л|зован1),

п|сля 30 листопада 2015 року та особи, як| проходять в|йськову службу (кр!м

в|йськовос.пужбовц!в отроково|

в1дпов1дними

громадянами !
положеннями про

служби), в порядку, визначеному

проходження в]йськово| служби

](ра]ни.

[[. 11роведення вступних екзамен!в та фахових випробувань

1. Б|дпов1дно до пуг1кту 3 розд|лу 111' пункту 6 розд|лу !11, розд|лу !11!

[{рави.тл прийому для проведенн'т вступних !спит|в отвортототься

екзаменац|йн! ком{с|]. !ля проведення фаховт-тх випробувань при вотуп| на

навчання на оонов] ран|гше здобутого осв1тньо-квал!ф|кац!йного р|вня
створ1о}оться фахов| атестац|йн| ком]с]|.

Р]тпенням приймально| ком|с||

конкурсного предмета щодо вотупу на

зарахован1 для унаст! у конкуроному в|д6ор| на |нтшу опец|альн|сть у

результати вступного 1спиту з

певну спец|альн|оть мо>куть 6ути

1{оледж].
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2' Результати вступних |спит1в для встут1ник1в, ятс| вступатоть тла основ|

базово| зага.пьно] середньо! осв!ти, оц|ъ;тототься за 12-бальното 1пкало}о.

3' Результати вступних |спит|в для вступник|в' як| вступатоть на основ1

повно| загально| середньо? осв|ти, оц1нтототься за 1]]кало1о в!д 100 до 200

бал|в.

4. |{рограми фахових випробувань розроблятоться 1 затверджутоться

1{оледхсем не п|зг1|ш]е н!х< за щи м|сяц! до пот1атку прийоплу документ|в.

|{рощами фахових випробува|{ь от1рил}однтототься 11а веб-сайт|

}(оледжу та в приймальних копт|с]ях.

5. Фсоби, як| без пова)кних причин не з'явилиоя на всцпн!

випробування у визначений розкладом нас, особи, знання яких було оц|нено

балами нижче вотановленого |{равилами прийому м|в1мального р!вня, а

тат<ож особи, як| забрали документи п1оля дати зак1н.тенгтя прийому

документ|в, до унаст1 в наступних всцпних випробуванн 
'1х 

та у конкшсному

в|дбор| не допуска}оться.

|!ерескладання вступних випробувань не допускаеться.

6. Апеляц|| на результати вступних випробувань' що щоведен|

1(оледжем, розглядае апеляц!йна ком!с!я, ск.ттад та порядок роботи якот

затверджу}отьоя наказом директора 1{оледку.

8. Б!домост1 11{одо резу.т1ьтат|в вступних !спит1в (фахових випробувань)

формутоться в €дин|й 6азт'

)(. 3арахування за 'сп1вбес!дото

1. 3а' результатамт-т сп|вбес|ди до 1{оледжу зарахову}оться особи:

яким 3аконом }кра!ни ''|!ро статус | соц1альний захист щомадян, як|

постраждали внасл|док 9орттобильсько| катастроф|1'' надане та1(е право;

як| отали !нвал|дами внасл1дотс поранень' кат|цтва, т<онтуз|| чи |нштих

у1шкоджень здоров!я, одер)каних п|д нас унаст| у масових акц|ях щомадськото

протесту в !кра!н| з 27 лиотопада 2013 року по 21 лтотого 2014 року за

свро1нтеграц!}о та проти режиму -{,нуковина (Револтоц|я [|дноот!), та як1
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3вернулися за медично}о допомогото у пер|од з 21 лиотопада 2013 року по 30

кв!тня 20 14 року;

визнан| |нвал|дами в|йтти в|дпов]дно до пункт|в 11-14 статт1 7 3ат<ону

9кра!ни <||ро статус ветеран1в в|йни, гарант1| ]х ооц|ального захисту).

2. |!рощаму сп|вбес1ди !з зазначеними категор!ями ос]б затверджус

голова приймально| ком|с!|.

з. Фсоби, як| за результатами сп|вбес|ди не реко1\{ендован] до

зарахування на навчання 1 як| податли оертиф!кати зот:тт]тлгтього т:|еза_]1ежного

оц!нтовання з конкурсних предмет!в з ре3ультатам!1' не ни)кчими

передбачених [1равилами прийому, матоть право брати уласть у конкуро1 на

загацьних засадах.

4. 3а рекометтдац|ето орган!в охорони здоров'я та соц|ального захисц

населення приймальна ком!с|я 1{оледжу приймас р|тпення про можлив|сть

зарахування понад обояг зарахування за ко1пти державного бтоджету за

результатами сп1в0ес1ди з правом навчання за м1с|{ем проживання 1нвсш1д1в,

як1 неспроможн! в!дв|дувати навчальний 3ак.т1ад.

[[. 3арахування поза конкурсом

]'. |[оза коЁкурсом зараховутоться:

особи, яким в1дпов!дно до 3акону }кра!ни ''|!ро отатус ветеран]в в!йни,

гарант|| !х со:{|ального захисту" надане таке право;

|нвал|ди 1, 11 груп та д!ти-!нвал|ди в!ком до 18 рок|в' яким не

протипоказане навчан1]я за обрано1о опец|'альн|стто, в|дпов|дно до закону

захист громадян' як| посщаждали внаол|док 9орнобильсько| катастрофи"

надане таке право;

9кра!ни "|{ро основи соц]альнот захищеноот| ]нвал]д]в в }кра!н|'';

престижност| тпахтарсько! прац|'' надане таке право;

оооби, яким в|дпов|дно до 3акону }лкра!ни ''[{ро статуо 1 соц!апьний

оооби, яким в|дпов!дно до 3акоъту !кра|ни ''[1ро п]двищення
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оооби, як]{м в!дпов|дт'то до 3акону !кра|ни ''[{ро соц1альттий ! правовий

захист в|йсьтсовослужбовц1в та член!в !х с|мей'' надане таке право;

нлени зб|рних команд !кра{ни, як1 брали у!тасть у м!>кнародних

ол1п{п1адах' перел1к яких визначении центры{ьним органом виконавчо1 влади

у сфер| осв!ти | науки.

2. ! мея<ах ко)кного рейтингового списку вступник|в за кожното

спец|альн]стто р1тленгтям (аб|нету \4|н|стр|в !кра!ни моя{е визначатися

гарантований обсяг (до 5 в!дсотк!в) м!сшь дер>кавного замовлення для

окремих категор!й вотупник!в, визначених законом. 3арахування ос|б,

визначених у пункт! 1 цього розд!лу, в!д6увасться за кон1(и)сом в|дпов|дно

до конкурсного бала вс1упника.

3. 8ступники, як| налеясать до категор|й, зазнанених у пунт<т| 1 цього

розд|лу, не рекомендован1 до зарахування на навчання на визнаиен| м|оця

зг1дно з пунктом 2 цього розд!лу, матоть право брати унасть у конкуро| на

заг.ш1ьних заоадах в|дпов|дно до конкурсного бала.

[|1. |1раво на пер!почергове 3арахування

1. |{раво на пер1почергове зарахування до |{оледжу ма}оть:

оооби, яким в|дпов1дно до закону }кра|ни ''||ро охорону дитинотва||

надаг]е таке право;

особи' яким в|дпов|дно до закону }кра|ни ''[{ро оонови соц|ально?

захищеност1 ]нвал]д1в в 9кра!н1'' надане таке право;

особи' яким в|дпов|дно до указу ||резиАента !кра!ни в!д 2| лтотого

2002 року ]чгр 157 "|{ро додатков1 заходи щодо йосилення т1рботи про

захисник1в Б1титазни, !х правового | соц|ального захисту' пол|птцення

в|йськово-патр|отинного виховання молод|'' надане таке право;

вотуг|ники, яким це право визначено |{равилами прийому.

2. 11раво гтертпочергового зарахування надасться за посл!довн!ст1о'

визначено1о в пункт1 1 цього розд1лу.
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!!!. Формування та оприлк)днення рейтингового списку

вступник!в

1. Рейтинговий список вотупник|в формуеться за категор|ями в так|й

посл1дов}1ост1:

вступники, як| ма:оть г|раво на зарахуван1{я поза конкурсом;

вступники, як1 мато:гь г1раво на зарахування за результагами сп1вбес|ди;

вступники' як| матоть право на зарахування за конкурсом.

вступ1{ики' як! не рекомендован| на зарахування на м|сця, що

ф!нансутоться за ко1пти державного бторкету.

2. 9 ме>ках ко>кно? зазначено| в пункт! 1 цього розд|.тту категор|?

рейтинговий список вступник!в впорядковустьоя:

за конк}рсним бачом в]д б]льтшого до мен1пого;

3 урахуванням права на |[ер111очергове зарахування при однаковому

конкурсному бач! в порядку додеря{ання п!дстав для його набуття в|дпов|дно

до ро:зд1л1, )(11 [!равил прийому (для вступвик|в на основ] повно1 загально]

середньот осв|ти) для:

ос]б, як1 матоть б|льшту суму ба.гт|в результат!в вступних випробувань;

ос|б, як] ма1оть вищ| результати вступних випробувань з

максимытьними ваговими коеф1ц|ентами;

ос|б, як1 ма}оть вищий середн|й бал атестата про загальну середнто

3. } рейтинговому опиоку вступник;в' який формуетьоя з €дино| бази,

зазначатоться: .

пр1зви:тде, |м'я та по батьков| вступника;

конкурсний бал вступника;

гтаявн|сть п!дотав для вступу поза коЁткурсом;

наявн1сть п]дотав для зарахування за результатами сп|вбес1ди;

наявн;сть права на пер1почергове зарахування'

4. Рейтингов| списки формутоться приймальното ком1с|ето з €дино| бази

та оприлтодн1ототьоя у повному обсязт, на веб-сайт{ !{оледясу. €пистси
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вст}т1ник]в' рекомендованих до заРахування' формутоться ттриймальгтото

ком|с|сто з €дино? 6ази та оприлюдн1ототься 1пляхом розм!щення на

1нформац|йних сте1]дах приймальних ком|с|й та веб-сайт| (оледжу'

€писки оновл1ототьоя п|сля виконання/невиконання вступниками вимог

для зарахування на навчання в|дпов|дно до пункту 1 розд|лу )0! |{равил

прииому.

} описку вступник|в, рекомендованих до зарахування' зазначатоться

так1 оам! дан|' що | в рейтинговому спиоку вступник1в в|дпов|дно до пункту 3

цього розд1лу.

[|\['. Ёадапня рекомепдац!й для 3арахування

1. Р|тцення про рекомендування до 3арахування вступник1в на м]ст]я за

ко1пти дер)кав}1ого бтодх<ету приймытьна ком!о!я прттймае у строк'

визначений пунктом 7 розд|лу ! [1рави.п прийому, та зг|дно з порядком

формування рейтингового списку' в!1значеного у розд|л| )011 |{равил

прийому, що впорядковуеться в|дпов!дно до конкурсного ба-гта вотупника *

в|д вищого до ъ]и)кчого.

Формування списк|в рекомендованих до зарахування вступник|в

зд|йснтоеться в €дин|й баз| у межах встановленогс! обсягу м|оць, що

ф|нансутоться за ко1шти державного бтод>кету, за !х в|дсутност| _ у плежах

л!цензованого обсяц.

2. |{риймальт*а ком!с!я приймае р|тпення про зарахування на навчання

на м|сця за ко1пти дерх(авного бтоджету в|дцов|дно до сщок|в' визначених у

пунктах 7 _ 9 розд|лу ! |{равил прийому.

3. Фф!ц1йним пов|домленттям про надання рекомеЁ]дац|й до зарахування

ввая(аеться опри.т1тоднення в1дпов1дного р1{шення на стендах приим€1пьно1

ком]с!! !{олед;ку.

Р]тпення приймально! кошт|с]] про рекомендування до зарахува1]1{я

тако>к розм1щусться на веб-оайт1 1{оледжу.
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Рекомендованим до зарахування всцт{!тикам мох(уть 1{адсилатись

пов|домлення засобами електронного та моб1льного зв'язку в]дпов]дно до

|[равил прийому'

)(!. Реал!зац|я права вступник!в на обрання м!сця навчання

1. Фсоби' ятс! подали заяви в паперов|й або в електронн|й форм! та

беруть участь у конкурсному в|дбор|, п|сля пр:лйнятгя приймально}о ком1с1е}о

р|плення про рекомендування до зарахування в|дпов|д:то до строку'

визначеного в пункт! 7 розд|лу ! [|равил прийому, зобов'язан| виконати

вимоги для зарахування на м|сця дерх<авного замовлення: подати оообиото

ориг|нали документа про осв|тн1й (осв|тньо-квал|ф1кац1йний) р|вень та

додатка до нього, сертиф!кат|в зовн|тпнього незапе)т(ного оц!нговання та

!нтпих документ|в, передбачених 9мовами та |{равилами прийому, до

приймально! ком|с]| (оледжу. Фсоби, як1 пода.лти заяви в електронн|й форм1,

зобов'язан| п\длисати власну електронну з€ш{ву' роздруковану у прйймальн|й

ком|с]!.

2. Фсоби, як1 в установлен! сщоки, визнанен| у пункт| 7 розд!лу !
[1равил прийому, не пода.,1и до приймально| ком!о]] ориг!нали документа про

осв|тн1й (осв|тньо-квал|ф1кац1йний) р|вень та додатка до нього' сертифткаттв

зовн!тпнього незш1е)1(ного оц1нтовання та |нтпих документ!в' передбанених

}птовами та |[равилами прийому (не виконали вимог для зарахування),

втрача}оть право на зарахування на навчання за ко1]]ти державного бтоджету,

кр|м випадк|в, визначених у розд|лах ху1' хуп та {|{ |{равил прийоп*у.

)(!|. |{орицвання списку рекомепдованих до зарахуван||я

1. ||риймальгта ком|с1я анул}ос ран|тше надан! рекомендац1| вотупникам'

як] не виконали вимог для зарахування (не подали ориг1нали документа про

осв]тн|й (осв1тгтьо-квал1ф|кац|йний) р|вень та додатка .1]о 1'ього, сертиф|кат|в

зовн1тпнього незалеж}1о1'о оц!нтовання та |нтпих документ!в, передбанених

!мовами та [{равилами прийому, до приймально! ком|с!| |{оледжу.
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\4!ж строками, встановленими в пунктах 7, 8 розд|лу ! |1равил

ттрийому, рокомендац|я до зарахування на м!сця за кот]]ти дер)кавнот'о

бтод>кету надаеться вступникам для здобутгя осв|тньо-квал!ф|кац!йного р|вня

молод1пого опец|ал1ста приймальното ком]с!ето без урахування наданих

ран1тше рекомендац|й до зарахування на навчання за ко1шти державного

бтоджету в !нтпому вищому навч€1льно\4у зат<лад! або на |нтшу опец!альн|сть.

Ботупники, яким анульовано рекомендац1то до зарахування на м|сця за

ко1шти державного бтод:кету' не втрача1оть права участ! у конкурс| на м]сця за

котшти ф|зинних та торидичних ос|б'

2. Р]тшенгтя тцодо унаст| вступника у

ф|зитних та 1оридичних ос]б з числа

рекомендац|то до зарахування }1а навчання

прт{!]маетьоя за заяво}о вступника у дов|льн|й форм|, що подаетьоя до

прттймально! ком|с|| |{оледх(у та долг{аеться до його оообово! справи'

3. Бступники' рекомендован1 на навчання за ко11]ти ф|зинних

торидичних ос!б, зобов'язан| виконати вимоги для зарахування в|дпов|дно

пункту 1 розд|лу {! |{равил прийому.

,{огов!р !з замовником щодо навчання за ко1пти ф|зинних та

1оридичних ос|б укладасться п]сля видання наказу про зарахування. Фплата

навчання зд1йснтосться зг|дно з договором' укладеним сторонами.

4. |1ри од}1очасному навчанн! за к1лькома опец|а",'1ьностями

та формами навчання' кр|м двох денних' од1{а з яких за ко1шти державного

бюджету, ориг|нали доку\{ента про оов1тн|й (осв|тньо-квал1ф|кац|йний)

р|вень, додатка до нього державного зразка, а також ориг|нали оертиф1кат|в

зовн|тпнього незалежного оц]нтовання збер|гатотьоя за м|сцем навчання за

ко1пти державного бтоджету або за рахунок ц|льових п|льгових державних

кредтлт|в протягом усього строку навчання.

|[ри однонасному навт]анн] за к]лькома спец1апьноотями та формами

т{авчання, кр|м двох денних' за ко11{ти ф|зинних та тор'{дич!1их ос|б ориг:нали

ви1цезазначених документ|в збер|гатоться в 1{оледж\ за ба>канням студента.

конкурс| на навчання за кот1]ти

тих' яки]у1 було анульовано

за ко1пти дер)кавного бтоджец,

та

до
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[ов!дка про збер!ганття ориг!ттал1в документ|в 1{оледж видас на вимоц

студента.

)(9!1. Ёаказ про зарахування

1. Ёакази про зарахування на навт1а11ня видатоться директором 1{оледжу

на п!дстав] р|тшегтня приймально| ком]с]?. Ёакази про зарахуванг1я на

навчання з додатками до н!|х формутоться в €дин|й баз| в|дпов|дно до

списк]в вступник|в, рекомендованих до зарахування' та оприл1однтототься на

|гтформац!йному стенд| прийма_ттьно? ком|с]] 1 веб-сайт| 1{оледжу у вигляд|

о[{иоку зарахованих у отроки' встановлен| в пунктах 8,9 розд|лу ! |!равил

прииому.

2. Р|1т:ення приймально! ком|с1| про зарахування вступни|(а може бути

скасоване приимально}о ком1с1е}о у раз1 виявлен}1я пору1пень законодавотва з

боку вступника, передбане11их пунктом 5 розд|лу )0( |1равил прийому'

Бступники можу'гь бути в1драхован| з 1{олед)ку за власним бажанням,

про що видас^[ъоя в|дпов|дний наказ. який вериф|куетьоя в €дин]й баз], а

таким особам повертаютьоя документи' подан1 ними, не п1зн]тпе наступного

дня п|сля подання заяви про в1драхування.

Ёа зв]льнене(1) 
"ри цьому м|оше (м|сця) до початку навт]а-пьних занять

може проводитись додатковий конкурсний в|дб|р з чиола ос|б' як1 братти

участь у конкурс| п:а цю спеш1альн|сть. ! раз[ в!лсутност1 таких претендент1в

на зв|льнен1 м!сця дозволяетьоя зар€!ховувати ос]б з 1нтпих спец1альностей за

умови зб|гу конкурс}'их предмет|в 111ляхом |]еренесення заяви на |нтпу

спец!альн1оть.

3' Ёаказ про 3арахуват{ня вступника на м|сце в|драховано| особи

вида€ться 3а умови особистого виконання вступн||ком вимог пункту 1

розд|лу {! |!равил прийому.

4. Р]п:ення щодо зарахува!{ня встуг1ника з оплатото його навчання за

рахуЁ]ок г1!льового п;льгового державного кредиту приймаеться за заяво1о
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встуг1ника' що пода€ться до ттриймальЁот ком|с|!, на п!дстав-! результат!в

участ1 у конкурс! в|дпов|дно до в}1мог ||равил прийому.

ху1||. 0собливост! прийому та навчання !ноземц!в та ос1б без

громадянства у колед}к!

1. [1!дготовка |ноземц|в та ос1б без щомадянства зд1йстттосться зг|дъто !з

3аконами }кра|ни ''[{ро вищу осв|ту'', ''|{ро правовий отатуо |ътоземц!в та ос1б

без громадянства",''|!ро закорАонн'{х укратнц!в'|, 9казами ||резидеята

9кра!ни в'тд 25 березня 1994 року ]\ъ 112 ''[{ро заходи щодо розвитку

економ!чного сп|вроб|тництва областей !кра!ни з сум!жними

прикордоннимгт областями Роо|йсько| Федерац||'' та в|д 03 червня |994 року

Ф 271 ''[1ро заходи щодо розвитку економ!нного сп!вроб!тнит{тва областей

!кра!!ти з сум|экнимгт о6лаотятт{и Республ|ки Б|лоруоь | адпл|н|сщативно-

територ!альними одиницяп:и Республ1ки йо-_':дова'', ло(:тановами (аб|нету

й|н1сщ|в }кра|ни в!д 26 лтотого 1993 року лъ 136 ''11ро нав.тання !ноземних

щомадян в }кра|н|'', в|д 11 вересня 2013 року.]\! 684 ",{еяк| питання набору

для навчання |нозеплц|в та ос1б без щомадянства'', наказом 1!1|н!стерства

осв!ти ! науки !кра!ни в1д 01 листопада 2013 року .}1ъ 1541 ",{еяк| питання

орган|зац|! набору та навчання (отажування) 1т-тоземтд!в та ос]б без

гроп,1адянотва'', зареестров а\тим у \,{1н!стерств| тоотиц1| }кра|тти 25 лиотопада

2013 року за ]'{р 2004124536. 1ноземц|' яки\{ надаються державн| стипенд|{ за

м1жнародними договорами, загальнодер)кав11ими прощамами' |нтцими

м|жнародними зо6ов'язанняпти }кра!ни, прттйматоться на навчання у межах

установ'цених квот прийому до ]{оледжу на п|дстав| направлень \41н!стерства

осв|ти | науки }ща!ни.

2. 3акордонтт1 укра|нц|' як1 отримали гтат{равлення |{а навчання в1д

укра!ноьких нац1онапт,т*о_культур1{их товариств' при вступ| до 1{олед>ку

користуються такими сар|!!ми праваг{и на здобуття осв!ттт. ш(о й гром4цяни

9кра|ни, за ви!1яткаь1и' встановле}{ими 1{онотитуц|сто 9кра|ни, законами
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п1дтверд)1{е}1о

установлених

передбачених

9кра|ни ни пл|>кнародними договорами' зт'ода на обов'язков!сть яких ]тадат|а

Берховното Радото 9кра|ни.

3. |ноземц! та особи без громадяътства можу1т, здобувати вищ1' осв|ту за

ко1пти ф|зинних та торидичних оо1б, якщо 1нтпе не передбатено

м|жнароднипти договорами !кра|ни, згода на обов'язков1сть яких надана

Берховното Радото }кра!ни' законодавством або угодап{и про м1жнародну

академ1нну моб|льт'т1сть.

4. 1ноземц!, як!як| здобули оереднто оов!ц закордон]]ихц. 1ноземц1' як1 здооули повну заг€}льну оереднто оов!ц у закордон]]их

1т]колах з вивченням укра|нсько| 1!1ови' та закорАот-тг;! укра|нц|, статус яких

посв1дченням закордонного укра1н1{я, зарахову]отьоя у мех(ах

квот прийому до (олед)ку за сп|вбес!дото з предмет|в,

|!равилами пргтйому, за рекомендал1|ями дипломатич}тих

уст'анов )/кра|ни за 1(ордог1ом та укра!нських нац1огтальних культур!!их

товариств.

5. 1ноземц|, як1 вступа1оть на навчан}1я до колед)ку, зараховук)ться не

п|зн]тпе 15 листопа.да на п!дстав1 наказ!в про зарахуван1{я' що вериф1ку:отьоя

в €дин|й баз|.

6. €троки г{роведенг]я сп!вбес]ди та зарахування |ноземц1в ! ос|б без

що]!1адя1{ства, як! прибули в !кра!ну з мето}о навчання ! вступатоть до

(оледжу в!дпов!дно до доведених }!1|н|стерством осв]ти 1 науки }кра!ни квот

або вступа-тоть на п|дотав| договор1в, укладених 1{олед>кем з ф1зттнними та

юридичними осо0ами. визначатотьоя приима'.!ьно}о ком1с1сто.

)([[. 3арахування до (оледэтсу на зв1льнен! м!сця протягом пер!ших

дн!в главяання та збер!ганпля роб1т вступплик1в

1. Фсоби, як! без поважних причин не приступили до занять протягом

]0 дн|в в|д дня ?х поиатку' в1драхов1тоться з 1{оледж}, пРо що видаеться

в|дпов1дний наказ, який вериф!куетьоя в €дин|й баз|.

3арахування на м1сця в!драхованих оцдент!в в|дбувасться протягоп{

насту11них п'яти робоних дн!в з урахуванням по.]то}(ень та вимог пункт!в 2, 3
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розд]лу {911 фавтшл прийс'тпту. [[ри цьоглу накази про зарахува1{ня таких ос1б

формутоться ! вериф|кутоться в сдин|й баз| до 18.00 години 19 вересня.

2. Роботи вступник!в, виконан1 ними на вступних екзаменах, фахових

випробуваннях, сп|вбес|дах, як; не прийнят! на т{авт{ання, збер1гатоться

протягом одного року' пот1\,1 з}1и]цу1оться) про 1цо складаеться акт.

)({. 3абезпеченг:я в!дкритост1 та прозорост1 при проведенн1

прийому до }(оледэку

1. Ёа зао|данн| приймально] ком|с|| ма1оть право бути присутн|ми

представники заооб|в маоово| !нформац|| (не б|льттте двох ос|б в|д одного

засобу масово! 1нформац||). |{равилами прийом)/ моясе бути визначено

порядок акредитац1| журнал!ст|в у приймальн|й комгс;|.

2. [ромадськ| орган|зац!| можуть звернутися до м|н1стерства оов]ти |

науки !кра|ни ]з заявото про надання ]м права веоти спостере}кення за

роботото приймальних ком|с]й. [ромадськ1 орган1зац!!, яким таке право

Ё1адано й1н!отерством осв1ти | науки }кра|ни, можуть направляти на

зао|дання приймьтьних ком|о1й сво';х спостер|га.т|в. ||риймальн! ком|с|]

зобов'язан] створити нале>кн| умови для прттсуттлост! громадсь1шх

спостер1гач|в 11а сво!х 3ас|даннях, а тако}т{ на!'ати ]м можлив|сть

ознайомленЁ]я з документами' що надатоться членам ком;с|1, до зас]дання.

3.1{оледтк зобов'язанитй створити умови для ознайомлення вотупник]в з
..._-.---

л1ценз1с}о на зд1ис1]ення осв|тньо| д|яльност1, сертиф1катами про акредитац!то

в|дпов!дно] спец]альност|. |!равила прийому, в|домоот| про л1цензоват{ий

обояг та обсяг прийо1уту за ко1пти деря(авного бтодя<ету за кожно1о

спец|альн1стто' у тому ниол| про тс1льк!оть м!сць, що ви/{]лен| для вступу поза

конкурсом, оприл[0д}1{ототьс'{ ]_та веб-сайт| (оледжу т:е тл|згт];'пе робоного дня,

наступвого п|сля затверд)ке}ш]я/погод>кенгтя ни

в!домостет].

4. [олова прийьлально! ком|с!т, як правило,

ком]с;т не тт1зтт|тпе дня, що передуе дн}о зас]дання, в

отрима1]ня в1дпов1дних

оголо1пус про зас]дання

особливих випад]{ах - г1е
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п|зн!тше н]х< за 'гр]{ години до 11очатку зао!дагтн;*. Фголот:теътня разом 1з

проектом поряд{<у ]1енного зас!дання оприл1однтосться на веб_сайт] |(оледжу.

5' 11одання вступникоп4 недостов1рних персональних даних'

недостов!рних в|домостей про наявт*|сть права на зарахування поза

конкурсом, права на перт]]очергове зарахування' т|рава на зарахування за

сп|вбес!дого, 
'{ро 

здобуту ран|тпе осв1ту, про г1асть в унн|вськттх ол]пдтт!адах

та конкурсах -захис'[ах &1ало| академ|! яаук 9кра?тти, 11ро проход)кенн'1

зовн|штньот'о 1{еза_''е)1(]1ого от1]н1ова]{ня с п1дставото для ' в1драхува1{ня

студе[{!а.

6. 1нформування громадськост| про л|цензований обсяг, гранитний

обсяг м|сцт,, що ф|нансутоться

нав|пант-тя за спец!а.лтьност'ями,

рекомен'цування до зарахування

за ко1пти державного бтоджету, варт!сть

поданн,! заяР, щодо вступу'переб|г

та зарахування до 
'1{олед>ку зд|йснюсться

|нформац|йгтими с?1стемам!'' в тому .тиол1 с.истемото '11(онт<урс"' на п|дст'ав|

даних, внесених приймш1ьт]ими ком1с1ями д(о сдит:о1 оа'зи, \з зазначенням

категор|й вступник1в в!дпов1дво до розд1л]в х - х11 [|равил г1рийому'
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