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L Загальна частина
. Приймальна КОмiсiя Вiдокремленого структурного пiдроздiлу «Гвано

Франкiвський фаховий коледж Jlьвiвського нацiонального унiверситету
ПРИРОдокористув~ня» (далi - йриймальна комiсiя) - робочий орган закладу освiти, що
утворюсться для проведення прийому вступникiв на навчання. Термiн повноважень
Приймальнот комiсй становить одпн рiк.

Приймальна КОмiсiя працюс на засадах демократичностi, прозоростi та вiдкритостi
вiдповiдно до законодавства УкраТни, Умов прийому на навчанют до закладiв освiти
УкраТни, затверджених у МОИ i заресстрованих у Мiнiстерствi юстицiТ (далi - Умови
прийому), Правил прийому на нанчання до коледжу (далi - Правила прийому), Положения
про коледж та Положения про Приййальну комiсiю.

1.2. Положения про Приймальну Комiсiю затверджусться керiвником закладу
освiти.

1.3. Склад Приймальноу комiсiУ затверджуеться наказом керiвника закладу
освiти, який е головою комiсiУ. ,

Голова Приймальны комiсi? несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання
покладених на Приймальну комiсiю завдань i здiйснення нею своУх функцiй.

, До складу Приймальнот комiсiY входять:
- заступник голови Приймальноу комiсiТ;
- вiдповiдальний секретар Приймальнот комiсiУ;
- заступник вiдповiдального секретаря приймальнот комiсй;
- уповноважена особа Приймальноy комiсiТ з питаиь прийняття та розгляду

електронних заяв;
- члени Приймальнот комiсiУ.

- представники профспiлкових органiзацiй, органiв студеитського
самоврядуваuня.

Заступником голови Приймальнот комiсiУ призначаеться заступник директора
коледжу.

Вiдповiдальний секретар Приймальнот комiсiТ призначасться наказом директора
коледжу з числа провiдних науково-педагог~чн~~ (педагогiчлих) працiвникiв цього
закладу освiти.

Одна й та сама особа може бути вiдповiдальнIп~ секретарем не бiльше нiж wu роки
пiдряд.

До складу Приймальнот комiсiУ, а також до складу предметних екзаменацiйнпх,
вiдбiрковях i фаховпх атестадiйних кОмiсiй та апелsщiйноТ комiсiТ не дозволяеться
вводити осiб, дiти яких вступають до цього закладу освiти у поточному родi.

Список працiвникiв, sod допускаються до роботи для забезпечення дiяльностi
Приймальнот комiсiУ та Л пiдроздiлiв, затверджуеться наказом керiвника закладу освiти з
числа науково-педагогiчних (педагогiчлих) працiвникiв та навчально-допомiжного
персоналу закладу освiти.

Наказ про затвердження складу Приймальнот комiсiУ видасться керiвником закладу
освiти до кiнця сiчня ко)кного року.

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комiсiю завдань i здiйенення
нею своУх фулкцiй вiдповiдно до наказу керiвника закладу освiти утворюються такi
пiдроздiли Приймальнот комiсiУ:

- предметнi екзаменацiйнi комiсiТ;
- комiсiГ для проведення спiвбесiд; ,

- фаховi атестацiйнi комiсn;
- апелзщiйна комiсiя;
- вiдбiркова комiсiя.
Предметнi екзаменацiйнi комiсiТ та комiсiТ для проведения спiвбесiд (або iнвii

пiдроздiли, якi вiдповiдають за проведения вступних випробувань) утворюються у
випадках, передбачених Умовами прийому для проведения конкурсних вступних



випробувань при вступi на НавчаНня за освiтньо-професiйним стуленем фахового
молодшого бакалавра на основi базовоТ (повноY) загально! середньоГ освiти та бакалавра
на основi повноГ загальноТ середньо? освiти. Допускаеться включати до складу цих комiсiй
лрацiвникiв iнших нанчальних закладiв, науково-дослiДних установ.

Фаховi атестацiйнi комiсiТ (або iнши пiдроздiли, якi вiдповiдають за проведення
вступних випробувань) утвОрюються для проведення конкурсних фахових вступних
випробувань для вступу на навчаНня на основi ранiше здобутих освiтньо-квалiфiкацiйщ~х
рiвнiв. допускаеться вюпочати до складу дих комiсiй науково-педагогiчних
(педагогiчних) працiвникiв iнхлих нанчалЬних закладiв.

Апеляцiйна КОмiеiя утворюсться для розгляду апеляцiй вступникiв. Головою
апеляцiйноУ комiсiУ призначаеться один iз заступникiв директора цього закладу освiти, якi
не е членами предметних або фахових атестадiйних комiсiй. При прийомi на навчаннл на
основi базовоТ i повноТ загальноТ середньоТ освiти склад апелядiйнот комiсiУ формуеться з
числа провiдних науково-педагогi~и~ (педагогiчних) працiвникiв закладу освiти та
вчителiв системи загальноТ середньоУ освiти регiону, якi не е членами предметноУ
екзаменацiйнот комiсiУ, комiсiУ для проведения спiвбесiд даного закладу освiти.

При прийомi на навчання на основi ранhпе здобутого освiтньо-квалiфiкацiйного
рiвня молодшого спедiалiста склад апелзщiйноУ комiсiУ формуеться з числа провiдних
науково-педагогi~и~ (педагогiчних) працiвникiв закладiв освiти i наукових установ
УкраУни.

Порядок роботи алеляцiйноу комiсiУ визначаеться окремим положенням, яке
заТверджуе голова Приймальнот комiсiУ.

Вiдбiркова комiсiя утворюсться, у разi потреби, для профорiентацiйноу роботи,
прийому документiв, оформления особових справ вступникiв, а тако)к для виконаннл
iнших функдiй, пов’язаних з прийомом i покладених на неУ Приймальною комiсiею.

До складу вiдбiркових комiсiй входять голова - завiдувач вiддiленням, вiдпо
вiдальний секретар вiдбiрковот комiсiУ, а також члени вiдбiрковот комiсiУ з числа науково
педагогiчних (педагогiчних) прадiвникiв та навчально-допомiжного персоналу
структурних пiдроздiлiв закладу освiти, кiлькiеть яких визначаеться, виходячн з потреби
вiдбiрковот комiсiУ.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменацiйних, фахових
аТестацiйних, апеляцiйноУ та вiдбiркових комiсiй видаеться керiвником закладу освiти не
пiзнiше 1 березня.

1.5. Склад Приймальнот комiсiУ та П пiдроздiлiв, за винятком осiб, якi входять до
них згiдно з посадовими обов’язками, щороку поновлюеться не менш як на третину.

H. Основнi завдання та обов’язки Приймальнот Koiuicn

2.1. Вiдповiдно до Умов прийому, Положения про коледж, наявноГ лiцензiТ
(сертифiкатiв про акредитадiю) Приймальна комiсiя розробляс Правила прийому, якi
затверджуе керiвник закладу освiти.

2.2. Приймалы-та комiсiя: .

- забезпечуе iнформування ветупникiв, Ух батькiв та громадськiсть з усiх
питань вступу до закладу освiти,

- органiзовуе прийом заяв та документiв; приймае рiшення про допуск
вступникiв до участi у конкурсi (до участi у вступних випробуваннях);

.. в установленому порядку обов’язково подас до СдиноТ державноУ
електронно? бази з питань освiти (далi Сдина база) отриманi вiд вступникiв вiдомостi про
них, вносить змiни до статусiв заяв вступникiв в Сдинiй базi;

- координус дiяльнiсть ycix пiдроздiлiв закладу освiти щодо пiдготовки та
проведення конкурсного вiдбору;

- органiзовуе i проводить консультацiт з питавь встулу на навчання та вибору
напряму (спедiальностi), що найбiльпт вiдповiдае здiбностям, нахилам i рiвню пiдготовки
вступникiв;



- здiйснюс контроль за роботою ycix пiдроздiлiв Приймальнот комiсiУ,
розглядас i затверджуе Ух рiшення;

- органiзовус та контрол~с дiяльнiсть Технiчних, iнформацiйних i побутових
служб щодо створення умов для Проведения вступноУ кампанйг;

- приймас рiпiення про зарахування вступникiв за формами Нанчаиня i
джерелами фiнансування.

2.3. Рiшення Приймальноy комiсiУ приймаються за Присутностi не ментле двох
третин складу Приймальноу комiсiУ простою бiльпiiстю голосiв та своечасно доводяться
до вiдома встулникiв.

Рiiлення Приймальноy комiсiУ оформлюються Протоколами, якi Пiдлисус голова i
вiдповiдальний секретар Приймальнот комiсiУ.

IIi. Органiзацiя роботи Прийiиальноу кОмiсiУ

3.1. Прийом заяв та документiв вступникiв Проводиться у строки, передбаченi
Умовами прийому i Правилами прийому та рееструються в Проlлнурованому, з
пронумероваuими сторiнками та скрiпленому печаткою закладу освiти або печаткою
вiдповiдного структурного пiдроздiлу закладу освiти Журналi ресстрацiУ заяв встуПникiв,
в якому зазначаються такi данi встуТIника:

- порядковий номер (та/або номер особовоУ справи);
- прiзвище, iм’я та по батьковi;
- домашня адреса (адреса ресстрацiУ);
- стать;
- рiк народження;
- номер, серiя, дата видачi документа про здобутий освiтнiй (освiтньо
квалiфiкацiйний) рiвень;
- назна навчального закладу, що видав документ про здобутий освiтнiй

(освiтньо-квалiфiкацiйний) рiвень;
- номер сертифiката (сертифiкатiв) зовнiтлнього незалежного оцiнювання та

кiлькiсть балiв з конкурсних Предметiв, визначених Правилами Прийому для вступу на
обраний вступником напрям (спедiальнiсть);

- середнiй бал документа про повну (базову) загальну середню освiту;
- iнформадiя про документи, що подас вступник, якщо це викликано

особливими умовами зарахування;
- причини, з яких вступниковi вiдмовлено в участi у конкурсi та зарахуваннi на
навчання,

У разi потреби, Приймальна комiсiя може прийняти рiпхення про внесення до
журналу реестрацiУ заяв вступникiв додаткових даних про вступника.

Вступнику видаеться розписка про Прийом його документiв за Пiдлисом
вiдповiдального секретаря, скрiплена печаткою (пlтампом) закладу освiти (Приймальног
комiсiо.

Вiдмова у ресстрацiУ заяви вступника не допускасться, крiм випадкiв вiдсутностi
документiв, передбачених Умовами прийому для реестрацiУ вступника.

Пiд час реестрацiТ заяв вступникiв з використанням автоматизованих систем
облiку сторiнки журналу ресстрацiт роздруковуються в кiндi робочого дня, кожна
сторiнка вiзуеться вiдповiдальним секретарем Приймальнот комiсiУ, нумерусться i
Пiдптиваеться в журнал. Пiсля закiнчення прийому документiв журнал ресстрацiУ заяв
вступникiв вiзуеться пiдписами голови Приймальноу комiсiУ i вiдповiдального секретаря
та скрiплюеться Печаткою закладу освiти або Приймальнот комiсiУ. У журналi ресстрацiТ
заяв вступникiв не допускаються виПравлення, закреслення та проПуски рядкiв. У разi
наявностi таких, зазначасться вiдповiдна Примiтка, яка вiзусться вiдПовiдальним
секретарем i скрiплюеться печаткою закладу освiти або Приймальнот комiсiУ.

3.2. Приймальна комiсiя приймас рiшення про допуск вступника до участi у
конкурсi, у разi виконання ним вимог Правил прийому до закладу освiти, i повiдомляс



про це вступника в письмовiй або в iншiй, ВСТаиовЛенiй Приймальною комiсiсю, формi.
3.3. Для проведения вступних випробувань закладу освiти формуються

екзаменадiйНi грули у порядку реестрацiУ документiв; вiдповiдно до груп формуються
Вiдомостi спiвбесiди, усного Вступного випробування i/або вiдомостi одержання
повернення письмовоТ роботи.

Кiлькiсть вступникiв в екзаменацiйних групах не повинна перевищувати 30 сеЮ.
Особам, якi допущенi до складання вступних випробувань, Видасться аркуш результатiв
вступних випробувань ветаяовленоТ форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться закладом освiти,
затверджусТься головою Приймальнот комiсiТ I ОПРилЮднюсться лтляхом розмiщення на
веб-сайтi коледжу та iнформацiйному стендi Приймальнот комiсiТ не Пiзнiiпе нiж за три
днi до початку прийому заяв та документiв для вступу на нанчання за вiдПовiдНими
рiвнями та формами нанчаиня.

3.5. КопiТ документiв I фотокартки незараховалих ветупникiв, що не отриманi
ними, а також ix екзаменатдiйнi роботи зберiгаються протягом одного року, пiсля чого
Знищуються за актом.

IV. Органiзацiя та проведення всгхупних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменацiйних, фахових атестацiйних комiсiй або
iншнх пiдроздiлiв, якi вiдповiдають за проведения вступних випробувань, щороку
складають необхiднi екзаменацiйнi матерiали: програми вступних випробувань, що
Проводяться закладом освiти, екзаменацiйнi бiлети, тестовi завдання, критерiТ
оцiнювання вiдповiдi вступника тощо та подають ix на затвердження головi приймальноТ
комiсiТ не пiзнiпте, нiж за три мiсяцi до початку прийому документiв.

Форма встулних випробувань у закладi освiти i порядок ix проведення
затверджуЮться кожного року у Правилах прийому. На навчання за освiтньо
професiйними програмами фахового молодпiого бакалавра I бакалавра на основi повноi
загально! середньоi освiти для вiдповiдних категорiй абiтурiснтiв встулнi випробування
проводяться вiдповiдно до програм зовнiптнього незалежного оцiнювання вiдповiдного
року.

Затвердженi екзаменацiйнi матерiали тиражуються в необхiднiй кiлькостi I
зберiгаються як документи сувороУ звiтностi.

4.2. На вступних випробуваинях повинна бути забезпечена спокiйна I доброзичлива
атмосфера, а вступникам надана можливiсть самостiйно, найбiльпт повно виявити рiвень
своУх знань I умiнь.

Стороннi особи без дозволу голови Приймальнот комiсiY до примiщень, в яких
проводяться встукнi випробування, не допускаються.

4.3. Екзамен в уснiй формi або спiвбесiда з кожно! дисциплiни Проводяться не
менше нiж двома членами комiсiТ з кожним вступником, яких призначас голова
предметноТ комiсlУ згiдно з розкладом у день iспиту.

Пiд час спiвбесiди (екзамену в уенiй формi) члени вiдповiдноУ комiсй вiдмiчають
правйльнiсть вiдповiдей в аркушi спiвбесiди (аркуатi усноТ вiдповiдi), який по закiнченню
спiвбееiди пiдписусться вступником та членами вiдповiдноУ комiсiГ.

Гнформацiя про результати епiвбесiди або екзамену в уснiй формi оголошуеться
вступниковi в день П проведения.

4.4. Вступнi випробування у письмовiй формi, що проводить коледж у
випадках, передбачених Правилами Прийому, Приймають не менше двох членiв
вiдповiдноУ комiсй у кожнiй аудиторiУ.

4.5. Бланки аркушiв епiвбесiди, письмовоТ вiдповiдi, а також титульнi аркушi зi
штамhом навчального закладу зберiгаються у вiдповiдального секретаря ПриймальноУ
комiсй закладу освiти, який видас Ух головi екзаменацiйнот комiсй в необхiднiй кiлькостi
безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робiт роздаються кожному абiтурiентовi в аудиторiУ, де



Проводиться вступне письмове випробування. Письмовi екзаменадiйнi роботи (у тому
числi чернетки) ВиКонуються на аркухпах зi штампом Приймальноу комiсi’f. Ha аркушах
не допускаються будь-якi умовнi Позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник
зазначас прiзвище тiльки у визначених для дього мiсцях.

Завдання встуттних випробувавь, проведених з Використанням кОмп’ютерноТ
технiки разом з Вiдповiдями на них, роздрукову~ться на паперових носiях та
пiдписуюгься вступником,

4.6. для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такi
норми часу (в астрономiчних гоДинах);

- з мови та лiтератури:
- твiр 4 години; переказ 2 години;
- диктант - 1 година;
з iнших предметiв — 2-3 години;
- тестуваншх - не бiлыпе, нiж передбачено у Пояснювальних записках до

тестiв. .

4.7. Пiд час проведеннзт встугiних випробуваль заборонясться користуватись
електронними приладами, пiдручНиками, нанчальними посiбниками та iншими
матерiалами, якщо це не передбачено рiпiенням Приймальноу комiсit У разi
використання всгупником пiд час вступного випробування стороннiх джерел iнформатдiг
(у тому числi пiдказкя) вiн вiдсторонюсться вiд участi у випробуваннях, про що
складаеться акт. На екзаменацiйнiй роботi такого вступника член вiдповiдноУ комiсiУ
вказус причину вiдсторонення та час. При перевiрдi така робота дешифрусться i за неТ
виставштсться оцiнка менше гиiНiмальноТ кiлькостi балiв, ВизначеноТ Приймальною
комiсiсю та Правилами прийому, для допуску до участi в конкурсi aGo зарахуванкл на
навчання поза конкурсом, незважа’ючи на обсяг i змiст написавого.

4. 8. Пiсля закiнчення роботи над завданнями Вступного випробування вступник
здас письмову роботу разом iз завданням, а члени екзаменацiйнот комiсiТ зобов’язанi
перевiрити правильнiсть оформлення титульного аркуша письмовоТ роботи.

4.9. Вступники, якi не з’явились на встуине випробування без Поважних причин у
зазначений за роэкладом час, до участi у подальших випробуванн~ i конкурсi не
допускаються. За наявностi поважних причин, пiдтверджених документально, вступники
можуть допускатися до складаннл пропущених Вступних випробувань з дозволу
Приймальног комiсiУ в межах Встановлених строкiв i роэкладу проведения вступних
випробувань.

Особи, якi не Встигли за час письмового випробування (тестування) Виконати
екзаменацiйнi завдання у повному обсязi, здають 1k незакiнченими.

4.10. Пiсля закiнчення екзамену голова предметноТ (екзаменацiйноТ або фаховог
атестацiйноТ) комiсiУ передас yci екзаменацiйнi роботи ВiдпоВiдальному секретаревi
Приймальнот комiсй.

Вiдповiдальний секретар Приймальнот комiсiТ шифрус письмовi роботи, для чого
проставлясться цифровий або iнщий умовний шифр на титульному аркучii i на кожному
аркушi письмовот вiдповiдi. У випадкaх, коли пiд час чиифрування письмових екэзмена
цiйннх робiт виявлено роботу, на якiй с особливi позначки, що можуть розкрити IT
авторство, робота не хпифрусться i таку роботу, крiм члена предметноТ (екзaменацiйноТ
або фаховоТ aтестацiйноy) комiсiТ, додатково перевiряс голова вiдповiдноУ комiсiУ,

Пiсля iвифрування титульнi аркушi зберiгаються у вiдповiдального секретаря
Приймальнот (вiдбiрковоУ) комiсiУ до закiнчення перевiрки всiх робiт. Листкн письмових
вiдповiдей разом з пiдписаною вiдповiдальним секретарем Приймальног (вiдбiрковоi)
комiсiТ або його заступником, який проводив шифруваиня письмових робiт, вiдомiстю
передaються головi вiдповiднот комiсiТ, який розподiзитс Ух мiж членами комiсiУ для
перевiрки.

4.11. Перевiрка письмових робiт (тестових завдаиь) проводиться тiльки у
примiщеннi закладу освiти членами вiдповiдноУ комiсiТ i повинна бути зaкiнчена не
пiзнiше наступного робочого дня Приймальнот комiсit



В окремих випадках (робота не п.Iифрувалаеь, всТупниковi були зробленi
зауваження пiд час випробування тощо) вiдповiдальний секретар Приймальноy комiсJ
або голова предметноТ екзамснацiйноУ або фаховот атестацiйноУ комiсiТ залучають для
перевiрки роботи двох членiв вiдповiдноY комiсiТ.

4.12. Голова предметно? екзаменацiйноТ або фаховог атестацiйноТ комiсiТ здiйсню~
керiвництво i контроль за роботою членiв вiдповiдноУ комiсiУ. Вiн додатково перевiря€
письмовi роботи, якi оцiненi членами вiдповiдних комiсiй за IОО-бальною шкалою
оцiНювання знань (вiд 100 до 200 балiв) менше, нiж на 120 бали, бiльвте, нiж на 180
балiв, а за l2-бальною пткалою оцiнювання знань (вiд I до 12 балiв) - менлте, нiж на 4
бали, бiльлте, нiж на 10 балiв.

Голова вiдповiдноY комiсiТ додатково перевiряс письмовi роботи, оцiненi
кiлькiстю балiв менпю, нiж визначена Гlриймальною комiсiсю та Правилами прийомv
кiлькiсть балiв, необхiдна для допуску до участi в конкурсi aGo зарахування на навчання
поза конкурсом. Голова вiдповiдноТ комiсiТ також додатково перевiряс 5 вiдсоткiв iнших
робiт i засвiдчус своУги пiдписом ттравильнiсть виставленоТ оцiнки.

Випадки наступноТ змiни виставлених на письмовiй роботi та у вiдомостях
членами предметно! екзаменацiйноy aGo фаховот атестацiйноУ комiсiТ отдiнок (за
результатами додатковоТ перевiрки головою вiдповiдноY комiсi? aGo за висновками
апеляцiйноТ комiсiУ) засвiдчуються пiдписом голови вiдповiдноТ комiсiУ, письмовим
поясненням члена котиiсiУ та затверджуються рiтленням ПриймальноТ комiсiТ.

4.13. Перевiренi письмовi роботи, а також заповненi екзаменацiйнi вiдомостi з
шифрами та пiдписами членiв вiдповiдноТ комiсi? передаються головою предметноТ
екзаменацiйноТ комiсiY aGo фаховоY атестацiйноТ комiсiТ вiдповiдальному секретаревi
Приймальнот комiсiТ, якi проводять дешифрування робiт i вписують у вiдомостi прiзвиша
вступникiв.

4.14. Перескладання встулних випробувань не дозвозптсться. Вступники, знания
яких було оцiнено балами нижче, нiж визначена Приймальною комисiсю та Правилами
прийому кiлькiсть балiв необхiдна для допуску до участi в конкурсi aGo зарахування на
навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участi з
конкурсi не допускаються.

4.15. Апелsщiя вступника щодо екзаменацiйноу оцiнки (кiлькостi балiв), отримансУ
на вступному випробуваннi у закладу освiти (далi - Апеляцiя), повинна подаватись
особисто не пiзнiше наступного робочого дня пiсля огологлення екзаменадiйноy оцiнки.

Апелsщiя розгютдаеться не пiзнiше настулного дня пiсля if подання у присутностi
вступника.

Додаткове опитування вступникiв при розглидi апелsщiй не допускасться.
Порядок подання i розгляду алеляцiУ повинен бути оприлюднений та доведений до

вiдома вступникiв до початку вступних випробуваиь.

У. Зарахування вступнiпdв

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступникiв оприлюдтлоеться
Приймальною комiсiсю вiдповiдно до загальноГ кiлькостi набраних балiв кожним
вступником у строки, визначенi Правилами прийому. У списку зазначаються пiдстави для
надання рекомендацiй щодо зарахування за формами фiнансування навчання.

Особи, якi в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термiн не
подали до Приймальнот комiсiУ оригiнал сертифiката УкраУнського центру оцiнювання
якостi освiти, оригiналiв дoкументiв про освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) рiвень,
додатка до нього державногo зразка, вТрачають право на зарахування на навчання за раху
нок коштiв державногo бюджету, а також на навчання за рaхунок державних пiльгових
довгострокових кредитiв.

Сертифiкати зoвнiшнього незалсжного оцiнюваиня та/або довiдка/екзаменацiйний
лист (для вступникiв, що складали вступнi випробування) з результатами вступних



випробуваяь, письмовi екзаменацiйнi роботи, аркушi спiвбесiд та усних вiдповiдей тощо
вступнигdв, зараховалих до закладу освiти, зберiгаються в Ух особових справах протягом
усьото термiну нанчавкя.

5.2. Для зарахувалня на нанЧалня за рахуиок колпiв фiзичилх або юридичних осiб
вступник разом iз заявою про вступ на наВчаиня мае право лодати до ПриймальноУ комисiТ
xoniY сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiшоваяня, документа про освiтнiй
(освiтньо-квалiфiкацiйний) рiвень державного эразка та додатка до нього, завiренi в
устаиовленому порядку, за умови одночасного навчалия у цьому або iншому закладi
освiти за iншою освiтньо-професiйною програмою пiдтотовки i формою навчаяня.
Зазначенi копiУ документiв зберiгаються у закладу освiти протягом усього термiну
нанчаяня разом з оригiлалом довiдки заюiаду освiти, у якому зберiгаються оригiналп
докумеитiв. Довiдка видаеться на вимогу студента заютаду освiти, у якому зберiгаються
оригiнали зазлачених документiв.

5.3. Рiшення про зарахуваяня встулникiв ухВалюсться на засiдавнi Приймальноу
комiсiТ i офоркдлоеться протоколом, в якому Вказуються умови зарахуваяня (поза
конкурсом, за результатами спiвбесiди, за результатами участi в конкурсi та iн.).

5.4. На пiдставi рiшення Приймальнот комiсiУ керiвник закладу освiти видае наказ
про зарахувавня вступникiв; iнформацiя про зараховалих встулникiв доводиться до Ух
вiдома та оприлюдlпоеться.

5.5. Зарахованим до складу студентiв, за Ух прохавням, видаються довiдки
всталовленого эразка для оформления звiльнення з роботи у зв’язку зi вступом до заюiаду
освiти.

5.6. Пiсутя вкдаяня керiвником закладу освiти у наказу про зарахуваяия встулникiв
на нанчання, уповноваженi особи ПриймальноУ комiсiУ проставлsцоть в Сдинiй базi протя
том доби вiдповiднi вiдмiтки щодо змiни статусу вступника та подають до СдиноУ бази
колiУ наказiв про зарахуваляя вступникiв на навчания.

5.7. Особам, якi не зараховалi на нанчакня, видаеться, за Ух прохаиюл», довiдка про
результати Ух участi у конкурсi (встулних вилробувалнях) для участi в конкурсi щодо
встулу до iкшого закладу освiти.

За результатами роботи Приймальнот комiсiУ щодо набору на вiдловiднi форми
нанчавня складаеться звiт про результати прийому на навчання, який затверджуеться на
засiдалнi ПедаготiчиоУ ради закладу освiти.

Втручапня в дiяльнiсть ПриймальноУ комiсiУ з боку тромадських полiтичиих та
iнпхих оргалiзацiй, паиiй та рухiв не дозволяеться.

Вiдповiдалыптй секретар
Приймальноу комiсiУ В.Я. Вихованець


