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Правила прийому на навчання
для здобуттЯ освiтньО-професiйногО ступеня фахового молодшого бакаJIавра

ло Комунального закладу
<<КамОянський фаховий музичний коледж>>

ДнiпропетровськоТ обласноi ради>
в 2020 poui

правила прийому розробленi Приймальною комiсiсю Комунального

закладу <<Кам'янський фаховий музичний коледж) ЩнiпропетровськоI обласноТ

ради) (далi - Приймальна комiсiя) вiдповiдно до Умов прийому на навчання

для здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра в

202О рочi (лалi - Умов прийому), затверлжених наказом N{iHicTepcTBa освiти i

Hayglr УкраiнИ 30 жовтНя 20l9 рокУ JY9 l350 та зареестрОваних в MiHicTepcTBi

юстицiТ УкраТни 17 сiчня 2020 р. за }lЪ 49lЗ4З32.

I. Загальнi положення

1.1. цi Правила прийому ( далi - Правила) е обов'язковими для Комунального

закладу <<кам'янський фаховий музичний коледж> Щнiпропетровськот обласнот

ради) (далi - Коледж).
1.2. Пiдставою для оголошення прийому на навчання до КоледжУ для здобуттЯ

освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра с лiцензiя

IvliHicTepcTBa освiти i науки УкраТни на здiйснення ocBiTHboT дiяльностi з

фаховот передвишоТ освiти, Правила прийому до Колелжу.

1.3. Прийом на навчання до Колелжу дJIя здобут,гя освi,гньо-професiйного

ступеня фахового молодшого бакалавра здiйснюсться на

за вiдповiдними джерелами фiнаrfсування, перелбаченими
конкурснiй ocHoBi

роздiлом IlI цих

Правил.
|.4. Органiзачiю прийому вступникiв до Коледжу здiйснюс Приймальна

комiсiя, скJIад якот затверджусться наказом директора Колелжу, який е iT

головою. Приймальна комiсiя дiе згiдно з Положенням про Приймальну комiсiю

коледжу, затвердженим директором Коледжу, з урахуванням вимог Положення

про ПриймаJIьнУ комiсiю вищого навчаJIьного заклаДу, затвердженого наказом

йiri.r.р.r"u освiти i науки Украiни вiд 15 жовтня 20l5 року Jt 1085,

заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 04 листопада 2015 року за

N91353/27,798. Положення про Приймальну комiсiю Коледжу оприлюднюеться

на веб-сайтi Колелжу.

щиректор Коледжу забезпечу€ дотримання законодавсl,ва Укратни, t] l,ому

числi цих Правил прийому, а також вiдкритiсть та прозорiсть роботи
ПриймальноТ KoMiciT.

рiшення Приймальноi koMicii, прийняте в межах ii повноважень, с пiдставоtо

для видання вiдповiдного наказу директором Коледжу,
yci питання, пов'язанi з прийомом до Коледжу, вирiшуються Приймальною

комiсiсю на ii засiданнях. Рiшення Приймальнот koMicii оприлюднюються на

веб-сайтi Коледжу в день ix прийняття або не пiзнiше наступного дня пiсля Тх

прийняття.
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1.5. Порядок роботи Приймальноi KoMiciT:

Понедiлок 09.00 - 17.00

BiBTopoK 09.00 - 17.00

Середа 09.00 - 17.00

Четвер 09.00 - 17.00

П'ятниця 09.00 - 17.00

Субота 09.00 - 13.00

II. Прийом на навчанtIя до Коледжу для здобуття освiтньо-професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра

2.1 . На навчання до Коледжу приймаються:

особи, якi злобУли базоВу загальну середню ocBiTy -

професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра

aдобуrr, освiти одночасно iз виконанням ocBiTHboT

для злобуття ocBiTHbo-
за денноtо формоrо

програми профiльноТ

державною мовою або лублюються
нацiональних меншин або iноземних

середньоi освiти професiйного спрямування;
особи, якi ,добуп" повну загальну середню ocBiTy (профiльну середню

ocBiTy, незаJIежно вiд профiлю).

Для здобуття фаховоТ передвищоТ освiти за iншою спецlаJIьнlстю

приймаються особr, ,ni здобули ранiше такий освiтнiй piBeHb чи ступiнь вищоi

освiти або мають повну загальну середню ocBiTy та здобувають ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста, ступiнь вищоi освiти не менше

одного року та виконують у повному обсязi iндивiдуальний навчальний план,

2.2. ВстУпники приймаються на навчаннЯ на llерший курс, ()соби, якi

здобулИ повнУ загальнУ середнЮ ocBiTy, можуть прийматись на лругий курс або

на перший курс (зi .nopo".rr' строком навчання). !,ля злобуття фаховоi

передвиЩоi освiтИ за iншоЮ спецiальНiстю особи можуть вступати на лругий або

старшi курси (перший курс, у тому числi зi скороченим строком навчання),

Вiдрахованi злобуЪачi 
- 

вишот освiти ступенiв молодшого бакалавра,

бакалавра мають npuuo бути поновленими для здобуття за iндивiдуальною

IIрограмою освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за

.,i.о-.urою або спорiдненою в межах галузi знань спецiальнiстю.

2.З. Прийом на навчання проводиться за спецiальнiстями (спеuiалiзацiями)

вiдповiдно До Перелiку галузей знань i спецiальностей, за якими здiйснюсться

пiдготовка здобува"i" виЩоi освiти, затвердженого постановою Кабiнету

IVIiHicTpiB УкраТни вiд 29 квiтня 2015 року N 266,

Прийом вступникiв на навчання llроволи,гься на конкурсгri IlроI]озицiТ, якi

самостiйно формус Коледж.
Назви конкурсних пропозицiй подаються

державною мовою в разi використання мов

мов.

2.4. особ"пивостi прийому до Коледжу визначаються Правилами прийому до

коледжу, якi розробляються згiдно з законодавством.
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2.5 Особливостi прийому ло Коледжу осiб, якi проживають на тимчасово
окупованiй територii або переселилися з нет пiсля 0l сiчня 2о2о року,
визначаються наказом }ф 560.

2.6, ОСОбЛИВОСтi прийому до Коледжу осiб, мiсцем проживання яких е
ТерИторiя Проведе.ння антитерористичноТ операчiТ (на перiол iT проведення),
ТеРИТОРiЯ здiЙснення заходiв iз забезпечення нацiональноТ безпеки i оборони,
вiдсiчi i стримання збройноi агресiТ Росiйськоi Федерацii у !онецькiй та
ЛУГанСьКiй областях (на перiод ik здiйснення), територiях населених пунктiв на
лiнii зiткнення або якi переселилися з неi пiсля 0l сiчня 2020 рок}, визначаються
наказом Jю 697.

III. Щжерела фi на нсува н ня здобуття ocBiTH ьо-п рофесi й ного
ступеня фахового молодшого бакаJlавра

3.1. ФiНанСУвання пiдготовки здобувачiв освiтньо-професiйного ступеня
фахового молодшого бакалавра у Коледж здiйснюсться:

За РаХУНОК ВиДаткiв мiсцевих бюджетiв ( за регiональним замовленням);
За РаХУНОК цiльових пiльгових державних кредиl,iв, О,гримання цiльових

пiльгових державних кредитiв Для здобуття фаховот перелвишот освiти
здiйснюеться вiдповiдно до Порялку пiльгового кредитування для здобуття
пРОфесiЙно-технiйноi та вищоТ освiти, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд29 червня 2018 року JФ б73;

за ваучерами;
за кошти фiзичних або юридичних осiб (на умовах контракту).

З.2. Громадяни Украiни мають право безоплатно здобувати фахову
передвищу ocBiTy у Коледж на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно до станлартiв
фаховоТ Передвищоi освiти, якщо вони не злобули фахову передвиlI{у ocBiTy або
освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста вIiродовж семи
попереднiх poKiB за кошти державного або мiсцевого бюджет,у.

Особи, якi злобули повну загальну середню ocBiTy за кошти державного
або мiсцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освiтньо-професiйного
сТУПеня фахового молодшого бакалавра на ocHoBi базовоi загальноi середньоТ
освiти лише за кошти фiзичних або юридичних осiб.

3.3. Iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в YKpaTHi,
особи, якi визнано бiженцями в YKpaiHi, та особи, якi потребують додаткового
або тимчасового захисту,та особи яким надано статус закордонного украТнчя, якi
перебувають в ykpaTHi на законних пiдставах мають право на злобуття фаховот
передвищоТ освiти HapiBHi з громадянами УкраТни у тому числi за кошти
мiсцевого або державного бюджету.

З.4. I_{iльовi пiльговi державнi кредити надаються особам, якi зарахованi на
наВЧання для здобуття фаховоI передвищоТ освi,ги за денною, дуаJIьною формоrо
на пiдставi угод, укладених мiж закладом освiти та фiзичною або юридичною
особою,а саме:

пiльговиЙ двостроковий кредит для здобуття фаховоТ передвищоТ освiти -
сТУДеНТам, якi вiдповiдно до Закону Украiни (про забезпечення прав i свобод
внутрiшньо перемiщенних осiб> зареестрованi у встановленому законодавством
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ПоряДку як внутрiшньо перемiщенi особи, а також особам з iх числа до
закiнчення ними вiдповiдно державного або комунального професiйно-
технiчного або закладу фаховоТ передвишоТ освiти, але не довше нiж досягнення
23 poKiB;

Особи, якi на.вчаються в Коледж мають право на здобуття освiти одночасно
за декiлькома освiтньо-професiйними програмами у Коледж, а також у лекiлькох
закладах фаховоi передвищоТ (виruоi) освiти за рiзними формами здобуття
освiти, за умови отримання тiльки однiеТ фаховоi передвищоТ освiти за кошти
державного, мiсцевого бюджету.

IV. Строки прийому заяв та документiв, конкурсного вiдбору та
зарахування на навчання

4.1.!ля вступникiв на ocHoBi базовоТ загальноТ середньоi освiти за
денною формою здобуття освiти:

1) прийом заяв та документiв, визначених розлiлом V цих Правил,
починаеться 30 червня та закiнчуеться l3 липня о 18,00 год.;

2) вступнi iспити, творчi конкурси та спiвбесiди проводяться з l4 липня
до 21 липня, творчi конкурси проводяться в два тури, кожен з яких оцiнюсться
окремо;

3) рейтинговий список вступникiв, якi вступають на ocнoBi вступних
випробувань (у тому числi за творчими конкурсами, квотами-1 та квотами-2),
iз зазначенням рекомендованих до зарахування формусться на ocHoBi
конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицiею з повiдомленням про
отримання чи неотримання ними права на здобуття фаховоi передвишоi освти
за регiоналпьним замовленням та оприлюднюсться не пiзнiше l2.00 год. 2З
липня;

4) вступники, якi отримали рекоменлаrliТ до зарахчвання, мають
виконати вимоги до зарахування на мiсця регiонального замовлення, визначенi
пунктом 9.1, роздiлу IX цих Правил, до 12.00 год.27 липня;

5) зарахування вступникiв вiдбува€ться:
за регiональним замовленням - не пiзнiше l8,00 год. 29 липня,
за кошти фiзичних або юридичних осiб - не пiзнiше З 1 липня, додаткове

зарахування не пiзнiше З l серпня;
6) переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб, якi

зарахованi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBi
базовоТ загальноi середньоТ освiти (у межах цих Правил прийому), проводиться
не пiзнiше 06 серпня.

4.2. Щля вступникiв на ocHoBi повноI загальноТ середньоТ освiти за денною
або дуальною формою здобуття освiти:

l ) ресстраuiя електронних кабiнетiв вступникiв, завантаження
необхiдних документiв розпочина€ться 0 l липня;

2) медичнi огляди та iншi доконкурснi прочедури, якщо це визначено

установленими законодавством особливими умовами конкурсного вiлбору на
вiдповiднi KoHKypcHi пропозицiТ, проводяться до 09 липня,

-
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З) прийом заяв та документiв, передбачених роздiлом V цих Правил,

розпочинаеться 1 З липня;
4) прийом заяв та документiв закiнчусться о l 8.00 год,22 липня ;

5) вступнi iспити, творчi конкурси проводяться з 2З до 28 липня;
6) спiвбесiди проводяться з2З до 25 липня;
7) списки осiб, рекомендованих до зарахування за результатами

спiвбесiди та за квотами-2, з повiдомленням про отримання чи неотримання
ними права на здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого
бакалавра за регiональним замовленням оприлюднюються не пiзнiше l2.00
год. 01 серпня. Вступники, якi отримали рекомендацii, мають виконати вимоги
до зарахування на мiсця регiонального замовлення до 18.00 год. 04 серпня, а

також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на iншi мiсця

регiонального замовлення. Зарахування цiеТ категорiТ вступникiв за

регiональним замовленням вiдбуваеться не пiзнiше l2.00 год. 05 серПНя.

Зарахованi особи впродовж 05 серпня виключаються з конкурсу на iншi мiсця

регiонального замовлення ;

9) рейтинговий список вступникiв, якi вступають на ocнoBi сертифiкатiв
зовнiшнього незаJIежного оцiнювання, творчих KoHKypciB та вступних iспитiв
(у тому числi за квотами-1), iз зазначенням рекомендованих до зарахування

формуеться на ocHoBi конкурсного бала за кожноtо конкурсною пропозицiсю з

повiдомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття
освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за

регiональним замовленням та оприлюднюеться не пiзнiше 12.00 год. 0З

серпня;
10) вступники, якi отримали рекомендацiТ, повиннi виконати вимоги до

зарахування на мiсця регiонального замовлення до 12.00 год. 07 серпня;
1 1 ) зарахування вступникiв вiДбуваеться:
за регiонаJIьним замовленням - не пiзнiше 12.00 год. 08 серпня;
за кошти фiзичних або юридичних осiб - не пiзнiше 12.00 год. l7 серпнl

(додаткове зарахування на вiльнi мiсця за кошти фiзичних та tоридичних осiб Ht

пiзнiше 30 вересня);
l2) переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб, як

зарахованi на навчання за кошти фiзичних або юридич}{их осiб на ocHoBi повно
загальноТ (профiльноТ) середньоi освiти (у межах цих Правил прийому)
tIроводиться не пiзнiше 20 серпня.

V. Порялок прийому заяв та документiв для участi у конкурсному вiлборi ло
Колелжу

5.1.Встугrники на навчання до Коледжу на ocHoBi повноi загапьно
(профiльноТ) середньоi освiти подають заяви:

тiльки в електроннiй формi, KpiM визначених у цьому пунктi випадкiв;
тiльки у паперовiй формi:
для реалiзацiТ права на вступ за спiвбесiдою, за результатами вступних

iспитiв з конкурсних предметiв у закладi перелвищоТ освiти таlабо квотою-l,
квотою-2 вiдповiдно до чих Правил;
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для реалiзацii права на першочергове зарахування вiдповiдно до цих

Правил;
за наявностi розбiжностей в даних вступника в СЩЕ,БО ( прiзвиLце, iм'я,

по батьковi, дата народження, стать, громадянство тощо) та у вiдповiдному

документi про здобуття повнот загальнот (профiльнот) середньот освiти i

сертифiкатi зовнiшнього незалежного оцiнювання;

у разi подання iноземного документа про ocBiTy;

у разi подання документа про повну загальну середню ocBiTy, виданого до

запровадження фотополiмерних технологiй Тх виготовлення;

у разi ,rодu*rr" заяви пiсля завершення ресстрацiТ електроних кабiнетiв,

якщо вступник не заресстрував електроний кабiнет ранiше;

дл; реалiзацiт права на нарахування додаткових балiв, передбачених

абзацом шостим пiдпунктУ Два пункту 7 розлiлу VIII цих правил прийому;

у разi неможливостi заре€струвати електронний кабiнет або подати заяву в

.п.пrроrнiй формi з iнших npr"rr, пiдтверлженоi довiдкою Приймальнот koMicii

Коледжу.
вступники, зазначенi в абзацi четвертому цього пункту, можуть подавlти

заяви в електроннiй формi з наступним поданням документlв, що пlдтверджують

IrравО на встуП за спiвбесiдоЮ таlабО квотою-l, квотою-2, якi мають бути поданi

в строкИ прийомУ заяв, вiдповiдно до цих Правил,

5.2. Iншi категорiт вступникiв, KpiM зазначених у пунктi 5,1, цього

роздiлу, подають заяви тiльки в паперовiй формi,
5.3. Заява в електроннiй формi подасться вступником шляхом заповнення

електронноТ форм, u pb*"Mi онлайн та розглядасться Приймальною комiсiсю

Коледжу згiдно з чинним законодавством,
У Коледжу створю€ться консульТацiйний центр при Приймальнiй KoMiciT

для надання допОмогИ вступниКам пiД час подання заяВ в електроннiй формi,

вступники можуть звернутися до консультацiйного центру буль-якого закладу

освiтИ з метоЮ створення електроппоrЬ кабiнету, внесення заяв в електроннiй

формi, завантаження додатку до документу про повну загальну (профiльну)

середню ocBiTy.
5.4. Заява В паперовiЙ формi IIодае,гься всl,уПникоМ сrсобис,го jio

Приймальноi KoMiciT Коледжу. Факт подання кожноТ заяви в паперовому виглядi

ресструс уповноважена особа ПриймальноТ KoMiciT в €дЕБО в день прийняття

заяви.
5.5. У заявi вступники вказують конкурсну проtlозицlю lз зазначенням

спецiальностi (прелметноТ спецiальностi, спецiалiзацiТ, освiтньо-професiйноТ

проIрами) та форми здобуття освiти,

пiд час подання заяв на ocHoBHi KoHKypcHi пропозичiт вступники

обов'язково зазначають один з таких BapiaHTiB:

''претендую на участь в koHkypci на мiсця державного та регiонального

замовлення i на участь в koнkypci на'мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб

у разi неотримання рекомендацiт за цiею конкурсною пропозицiею за кошти

державного або регiонального бюлжету (за державним або регiональним

замовленням)";
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"Претендую на участь в KoнKypoi виключно на мiсця за кошти фiзичних та

юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведення в межах вступноТ

компанii на мiсця державного або регiонального замовлення".
Пiд час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицiю встУпниКИ

претендують на участь в KoнKypci виключно за кошти фiзичних та юридичних
осiб, якi повiдомленi про неможливiсть переведення в межах вступнот кампанiт

на мiсця державного або регiонального замовлення.
5.6. Пiд час подання заяви в паперовiй формi вступник пред'являс особисТо

оригiнали:
документз, що посвiдчус особу (свiдочтва про народження для осiб, якИМ

виповнюсться 14 poKiB пiсля l травня 2020 року),
вiйськово-облi кових документiв;
документiв державного зразка про ранiше здобутий освiтнiй ( ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний) рiвень,ступiнь вищоi освiти, на ocHoBi якого здiйснюсться

вступ, i додаток до нього;
сертифiката(iв) зовнiшнього нез€IJ]ежного оцiнювання (У ВиПаДКаХ

передбачених цими Правилами прийому);
документiв, якi пiдтверлжують право вступника на ЗараХУВаННЯ За

спiвбесiдою, на участЬ у KoHKyPci таlабо квотою-l,квотою-2 на ocHoBi повноi
загальноТ середньоТ освiти (за наявностi).

ВступниКи, якi проживають на тимчасово окупованiй територii УкраТни

або переселилися з неТ пiсля 0l сiчня 2020 року, а також вступники, якi

tIроживають на територiях, де органи державноi влади тимчасово не здiйснюють
своТ повноваження, або переселилися з неТ пiсля 0l сiчня 2020 року, подак)ть

документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом Jф 560 та

наказом J\Ъ 697 вiдповiдно.
у разi вiдсутностi з об'ективних причин документа про здобутий освiтнiй

( освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти подасться довiдка

державного пiдприемства кIнфоресурс> про його здобуття, у тому числi без

поданнЯ додатка докуменТа прО злобутиЙ освiтнiЙ (освiтньо-квалiфiкаuiйний)
piBeHb, ступiнЬ вишоТ освiти. LИ довiДка дiйсна впродовж чотирьох мiсяцiв i

повинна бути замiнена на вiдповiдний документ про ocBiTy та додаток до нього.

5.7. До заяви, поданоi в паперовiй формi, вступник додас:
копiю документа, що посвiдчус особу;
копiЮ докуменТа держаВногО зразка про ранiше здобутий освiтнiй (

освiтньо-квалiфiкаuiйний) рiвень,ступiнь вищот освiти, на ocHoBi якого

здiйснюеться вступ, i копiю додатка до нього;
копiю сертифiката(iв) зовнiшнього незалежного оЦiнЮВаННЯ (У

випадках передбачених цими Правилами прийому);
чотири кольоровi фотокартки розмiром 3 х 4 см;

У заявi в паперовiй формi перелбачасться згода вступника на обробку

персонаJIьних даних.
вступники, якi проходять творчi конкурси, допускаються до участl в них

за наявностi оригiналу документа, шо посвiдчус особу (свiдоuтво про

народження для осiб, яким виповнюсться 14 poKiB пiсля 01 травня 2020 року), та

екзаменацiйного листка з фотокарткою.
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Iншi копii документiв подаються вступником, якщо це ВикЛиКаНО

особливими прийомамИ вступУ на вiдповiднi KoHKypcHi пропозицiТ, установленi
законодавством, у строки, визначенi для прийому документiв.

5.8. Копii документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiалЬних

умоВ для зараХуваннЯ за спiвбесiдою, на участь у KoнKypci за квотою-1, квотою-2

подаються вступником особисто при подачi документiв у паперовiй формi у
визначенi цими Правилами або вiдповiдно до них термiни. Не поданi свосчасно

документи, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних умов на

зарахування за спiвбесiдою, на участь у korikypci за квотою- l , квотоrо-2

унеможливлюють Тх реалiзашiю.
5.9. КопiТ документiв, що засвiдчують пiдстави дJIя отримання

спецiальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фiзичних,
юридичних осiб на ocнoBi повноТ загальноТ (профiльноi) середньоТ освiти, на

переведення на BaKaHTHi мiсця державного замовлення та за рахунок цiльових
пiльгових державних кредитiв подаються вступником особисто одночасно з

виконанням вимог для зарахування на мiсця державного замовлення,

передбачених у пунктi 7.1. роздiлу VII. Не поданi своечасно документи, пlо

засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних умов на переведення на

BaKaHTHi мiсця державного замовлення та за рахунок цiльОвиХ ПiЛЬГОВИХ

державних кредитiв, унеможливлюють iх реалiзачiю.
5.10. Yci копiТ документiв засвiдчуються за оригiналами ПриЙмалЬнОЮ

комiсiею Коледжу. Копiт документа, шо посвiдчус особу. вiйськового квитка

(посвiдчення про приписку) не пiдлягають засвiдченню. Копii документiв без

пред'явлення оригiналiв не приймаються.
5.1 1 . Приймальна комiсiя здiйснюс перевiрку пiдстав для отримання

спецiальних умов для зарахування за спiвбесiдою, на участь у koHkypci за

результатами вступних iспитiв таlабо квотою-1, квотою-2 та спецiальних умов
для осiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних, юридичних осiб, на

переведення на BaKaHTHi мiсця державного замовлення та за рахунок цiльових
пiльгових державних кредитiв.

приймальна комiсiя здiйснюс перевiрку середнього бала документа про

ocBiTy, поданого в паперовiй формi (обчислюе в разi вiдсутностi), затверджу€

його свотм рiшенням i вносить iнформацiю про середнiй бал документа про

ocBiTY дО едЕБо. У разi поданнЯ вступникоМ заявИ В електроннiй формi
Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку середнього бала документа про ocBiTy

на пiдставi його сканованоТ копiТ (фотокопii).
5.1,2. Приймальна комiсiя розглядас заяви та дlокументи вступникlв l

приймас рiшення про допуск до участi в конкурсному вiдборi для вступу на

навчання до Коледжу протягом трьох робочих днiв з дати ресстрацiт заяви в

сдЕБо або отримання результатiв вступних випробувань, але не пiзнiше

наступного дня пiсля завершення прийому документiв. Оприлюлнення поточних

рейтингОвих спиСкiв встуПникiВ здiйснюсться на веб-сайтi Коледжу на пiдставi

даних, внесених до СДЕБО.
5.13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною

лiцензiсю i сертифiкатом про акрелитачiю вiдповiдноТ освiтньо-професiйноТ

програми (спецiальностi), а також факт наявностi/вiлсутностi пiдстаВ ДлЯ



l0

зарахування за спiвбесiдою, зарахування за квотою- l або квотою-2 фiксуються в
заявi вступника i пiдтверджуються його особистим пiдписом пiд час подання
заяви у паперовiй формi.

5.14, Заява, зареестрована в СДЕБО, може бути скасована Коледжу на
пiдставi рiшення Приймальноi KoMicii до дати закiнчення прийому документiв на
навчання для паперових заяв та не пiзнiш як за день до закiнчення подання
електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технiчноi помилки
пiд час внесення вiдповiдних даних до СДЕБО, що пiдтверлжусться актом про
допущену технiчну помилку, сформованим в СЛЕБО. Скасована заява
вважа€ться неподаною, а факт такого подання анулюеться в С/{ЕБО. Скасована
заява вважасться неподаною, а факт такого полання анулк)сться в СДЕБО. R разi
скасування електронноТ заяви Приймальна комiсiя повiдомляс вступниковi про
свос рiшення в день його прийняття, пiсля чого встуIlник може подати нову
заяву.

Вступник мае право додати закiнчення подання електронних заяв
скасувати у власному електронному кабiнетi подану ним ранiше заяву,
заре€стровану та допущену до конкурсу у Колелжу.

5.15. При прийняттi на навчання осiб, якi подають документ про здобутий
за кордоном ступiнь (piBeHb) освiти (далi - Щокумент), обов'язковою € процедура
визнання i встановлення еквiвалентностi Щокумента, що здiйснюсться вiдповiдно
до наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 05 травня 2015 року Jф 504
<Щеякi питання визнання в YKpaTHi iноземних документiв про ocBiTy>,
заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 2] травня 20l5 року за

Nl 614127059,
5.16. При прийняттi на навчання осiб, якi подають документ про вищу

духовну ocBiTy, виданий закладом вищоТ духовноТ освiти до 01 вересня 20l8
року, обов'язковим с подання Свiдоцтва про державне визнання документа про
вищу духовну ocBiTy або рiшення вченоТ ради заклалу виutоТ освiти, до
структури якого входить заклад освiти, який здiйснюс пiдготовку за ocBiTнbo-
професiйним ступенем фахового молодшого бакалавра, щодо визнання
зазначених документiв вiдповiдно до Порядку державного визнання документiв
про вищу духовну ocBiTy, HayKoBi ступенi та вченi звання, виданих вищими

духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд l9 серпня 20l5 року N9 652.

Вступники на дуальну форму здобуття освiти подають копiю трудового

договору про працевлаштування з метою здобуття фаховоТ передвищоi освiти за

ду€L.Iьною формою.

VI. Конкурсний вiлбiр, його органiзацiя та проведення

6.1 .Конкурсний вiлбiр лля здобуття освiтньо-професйного ступеня фахового
молодшого бакалавра здi йсню€ться за результатами вступних випробувань:

для вступу на ocнoBi базовоi загальноТ середньоТ освiти - у формi вступних
iспитiв, творчих KoHKypciB або спiвбесiди в передбачених цими Правилами
випадках;
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для вступу на ocнoBi повноТ загальноТ середньоТ освiти - У фОрмi
зовнiшнього нез€tJ.Iежного оцiнювання або вступних iспитiв на власНий розсУЛ У

будь-яких комбiнацiях, творчого конкурсу, спiвбесiли в перелбачених цими
Правилами випадках. У 2020 рочi приймаються сертифiкати зовнiшнього
незаJIежного оцiнювання 2017,2018,2019 та 2020 poKiB;

в iнших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому.
6.2, Конкурсний вiдбiр проводиться на ocHoBi конкурсного бала, якиЙ

розрахову€ться вiдповiдно до цих Правил прийому.
б.3. !ля конкурсного вiдбору осiб, якi на ocHoBi базовоТ загальноТ середньоi

освiти вступають для навчання освiтньо-професiйного ступеня фаховОго
молодшого бакалавра, зараховуються результати вступних iспитiв з украТнськоТ
мови (перший прелмет) та творчого конкурсу (лругий прелмет).

УкраТнська мова ( диктант, не нижче 120 балiв)
Творчий конкурс ( фа*, сольфеджiо, музична грамота, не нижче l25 балiв).

Оцiнки вступних iспитiв виставляються за шкалою l00-200.
6,4. Для конкурсного вiдбору осiб, якi на ocHoBi повноТ загальноi

(профiльноi) середньоТ освiти вступають для навчання освiтньо-професiйного
ступеня фахового ступеня молодшого бакалавра, зараховуЮться бали

сертифiката зовнiшнього незалежного оцiнювання (результати вступних iспитiв)
з yKpaiHcbKoi мови та лiтератури (перший предмет) та творчого конкурсу
(другий предмет).

Украiнська мова i лiтература ( не нижче 120 балiв).
Творчий конкурс ( фах, сольфелжiо та музична грамота - не нижче 125

балiв)
6.5. Конкурсний бал розраховусться:

для вступу на ocнoBi базовоТ загальноТ середньоТ освiти за формулоЮ:
конкурсний,6аsl (КБ) : Пl + П2 + А,
де П1 - оцiнка вступного iспиту з першого предмету; П2 - оцiнка

вступного iспиту або творчого конкурсу з другого предмету, А - сеРеднiй бал

документа про базову загаJIьну середню ocBiTy, переведений в шкаЛУ ВiД l00 ДО

200 балiв, вiдповiдно до Таблицi переведення середнього балу документа ПрО

середнЮ ocBiTy' обрахованогО за 12 бальноЮ шкалою, у шкалУ l00-200 (додаток

2). Очiнки вступних iспитiв виставляються за шкалою100-200.
остаточний конкурсний бал множиться на коефirriснт 1,05 для осiб, якi мають

право на першочергове зарахування. Якщо пiсля цього конкурсний бал

перевищуе 650 , BiH встановлю€ться таким, що дорiвнюе 650 ( у разi проведення

творчих KoHKypciB у два тури - 850).
6.6. Щля вступу на ocнoBi повноi загальноТ (профiльноТ) середньоТ освiти за

формулою:
конкурсний бал (КБ) : Пl * П2 + А,
де П1 - оцiнка зовнiшнього незалежного оцiнювання або всТУПНоГо

iспиту з першого предмета;
п2 - оцiнка зовнiшнього незалежного оцiнюванIJя, вступного iспиту

або творчого конкурсу з другого предмета;
Д - середнiй бал документа про повну загаJIьну (профiльну) серелнЮ

ocBiTy, переведений в шкалу вiд l00 до 200 балiв вiдповiдно до Таблицi
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переведення середнього бала документа про середню ocBiTy, обрахованого за \2-

бальною шкалою, у шкалу 100-200 (лолаток 2).

у разi подання результатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання бал

вступника за вiдповiдне вступне випробування пiдвищусться на 25 %,

.щля осiб, заресстрованих у селах, та якi здобули базову та повну загальну

середню ocBiTy у закладах освiти, що знаходяться на територiТ сiл, у piK BcTyIiy

конкурснийбалмножиться на сiльський (СК) коефiцiснт шляхоМ йогО множеннЯ

на Тх добуток. СК дорiвнюс l,05.
СК длЯ осiб' що е внутрiшНьо переМiщенимИ особамИ та прожИвають у селi

без ресстрацii, не застосовусться.
Приймальна комiсiя здiйснюс перевiрку вiдповiдностi довiдки 13 до Правил

рессЪраrrii мiсця проживання та Порялку передачi органами peccTpauii

iнформачiт до Сдиного державного демографiчного реестру. Затверлженого

постаноВою КабiНету MiHicTpiB Украiни вiД 02 березН я 2016 рокУ JФ 207, поданоТ

в гIаперовiй формi, затверджус його свотм рiшенням i вносить iнформаuiю до

едЕБо. У разi подання вступником заяви в електроннiй формi Прийма-гrьна

комiсiя здiйснюс перевiрку вiдповiднот довiдки на пiдставi його сканованоi копiт

(фотокопii).
остаточно конурсний бал множиться на коефiшiент 1,05 для осiб, якi мають

lrраво на першочергове зарахування. Якщо пiсля цього конкурсний бал

пЬр.""щуе 65Ь, BiH встановлюсться таким, шо дорiвнюс 650 (у разi проведення

творчих KoHKypciB у два тури- 850).

Результаr, ".rупrих 
iсйтiв та творчих KoHKypciB для вступникiв на ocHoBi

повноi загальноi Ьередньоi освiти оцiнюються за шкаJIою вiд 100 до 200 балiв.

6.7. В iнших випадках конкурсний бал розраховуеться як сума балiв за

вступнi випробування та iншi показники конкурсного вiлбору вiдповiдно до

Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом

множення конкурсного балу на коефiuiент 1, 05),

6.8. оцiнки з документа про базову або повну заI,аJ-Iьну (профiльну)

середню ocBiTy, якi виставленi за 5-бальною шкалою, враховуються так: (З)

вiдповiдае (6)), <4> вiдповiдае (9)), (5) вiдповiдас < l2>. У разi вiдсутностi з

об'ективних причин додатка до документа про базову або повну загальну

(профiльну) серелню ocBiTy його середнiй бал за 12-бальною шкалою вважасться

таким, що дорiвнюс 2.

6.9. У разi вiдсутностi з об'ективних причин додатка до документа про

здобутий освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb) , ступiнь вищот освiти його

серелнiй бал вважа€ться таким, що вiдповiдас MlHlMыIbHoMy можливому

значенню.
6.10. Коледж самостiйно визначас мiнiмальне значення кiлькостi балiв з

вступних випробувань, з якими вступнтк допускасться до участi у KoHKypci,

б.11. оцiнка за творчий конкурс обчислюсться як середне арифметичне

отриманих балiв за кожну сесiю конкурсу, яких не N,Iоже бут,и бiльrr,rе трьох,

Вступники, якi отримали оцiнку нижче мiнiмально встановленого IIриймальною

комiсiсюбаланаоднiйЗНих'неДоПУскаЮТЬсяДоУчастiунаступнiЙсесiТ
творчого конкурсу та конкурсному вiлборi на навчання.
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6.12. Програми вступних iспитiв та спiвбесiд
Приймальноi KoMiciI Коледжу не пiзнiше нiж за три

документiв.
Вступнi iспити для вступникiв на ocнoBi повноТ загальноТ середньоТ

проводяться за програмами зовнiшнього незалежного оцiнювання на

повноi загальноТ середньоТ освiти.

освiти
ocHoBi

Програми творчих KoHKypciB розробляються i затверлжуються Головою

ПриймальноТ KoMiciT Коледжу не пiзнiше нiж за три мiсяui до початку прийому

документiв. Не допускаеться введення до творчиХ KoHKypciB завдань, що

виходять за межi зазначених програм.
програми спiвбесiд, вступних iспитiв, фахових випробувань та творчих

KoHKypciB обов'язково оприлюднюються на веб-сайтi Коледжу. Програми

мiстять критерiТ оцiнювання пiдготовленостi вступникiв.
6.13_ Особи, якi без поважних причин не з'явилися на вступнi випробування

у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцiнено балами нижче

встановленого Правилами прийому мiнiмального значення, а також особи, якi

забрали документи пiсля дати закiнчення прийому документiв, до участi в

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному вiлборi не допускаються.

перескладання вступних випробувань не допускасться.
6.14. дпеляцii на резулЬтати встУпниХ випробувань, що проведенi Коледжем,

розглядае апеляцiйна комiсiя Коледжу, склад та порядок роботи якот

затверджуються наказом Коледжу.
6.15. Вiдомостi rцодо результатiв вступних випробувань та iнших конкурсних

показниКiв вносяТься дО сдЕБо. У разi змiнИ балiв з конкурсних предметiв

сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання за результатами апеляцiй

приймальна комiсiя пiсля вiдповiдного повiдомлення еДЕБО ВНОСЯТЬ ВiДПОВiДНi

змiни в документацiю, перераховують fсонкурсний бал,

6.16. Рiшенням Приймальнот KoMiciT результати вступного iспиту з

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицiю можуть

буrи'Йра*оuuпi для участi в конкурсному вiлборi на iншу конкурсну пропозицiю

в Коледжi.

vII. Спецiальнi умови участi в конкурсному вiлборi для здобуття ocBiTtlbo-

професiйного ступеня фахового молодlшого бакалавра.

7.1.спецiальними умовами щодо участi у конкурсному вiлборi пiд час вступу

для здобуття фаховоТ передвищоТ освiти с:

зарахування за спiвбесiдою;

участЬ у конкурсному вiдборi за iспитами таlабо квотою- l, квотою-2.

ьпецiальними умовами на здобуття фаховот передвищоi освiти за кошти

державного або рЪгiонального бюджету (за державним (регiональним)

замовленням) с можливiсть:
зарахування за результатами спiвбесiди, квотою-lабо квотою-2 на мiсця

державного або регiонального замовлення;

затверджуються Головою
мiсяцi до початку прийому
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переведення на BakaHTHi мiсця державного або регiонального замовлення

осiб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зарахованi на

навчання за iншими джерелами фiнансування на основну конкурсну пропозицiю.
7.2. Вступнi випробуВаннЯ можутЬ проходиТи у форМi спiвбесiди та в разi

позитивного висновку про проходження спiвбесiди рекомендуються до

зарахування:
особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйrrи вiдповiдно llo IIyHKTiB l0-14 cTaTTi 7

ЗаконУ УкраТнИ uПрО статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ Тх соцiального захисту));

особи, яким Законом УкраIни uПро статус i соцiаrlьний захист громадян,

якi постраждали внаслiдок ЧорнобильськоТ катас,грофи)) надане право на прийом

без екзаменiв до державних закладiв вищоТ освiти за резуJlьта,I,ами спiвбесiди;

особи з iнвалiднiстю, якi неспроможнi вiдвiдувати ЗакЛаД осВiТИ ( За

рекоменДацiеЮ органiв охорони здоров'я та соцiального захисту населення).

Якщо TaKi особи рекомендованi до зарахування на основну конкурсну

пропозицiю, вони зараховуються на мiсця державного або регiонального
замовлення (kpiM випадку, коли в заявi зазначено: "претендую на участь в

KoHKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб,

повiдомлений про неможливiсть переведення в межах вступноТ компанiТ на мiсця

державного або регiонального замовлення".
7.З. Можуть брати участЬ у конкурсномУ вiдборi в межаХ квотИ - 1, KBol и - 2

на мiсця державного або регiонального замовлення (kpiM випадку, Ко.ltи в заявi

зЕIзначено: "ПретендУю на участь в KoHKypci виключно на мiсцЯ за коштИ

фiзичних та юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведення в

йa*u" вступнот компанiт на мiсця державного або регiонального замовленп""),

якЩО допущеНi до конКурсногО вiлборУ на основну конкурсну пропозицiю:

особи, визнанi постраждалими учасниками РеволюцiТ Гiдностi,

учасниками бойоВих дiЙ вiдповiдЪо дО ЗаконУ УкраТни uПро статус BeTepaHiB

вiйни, гарантii Тх соцiального захисту)), у тому числi Ti з них, якi проходять

вiйськову службу (KpiM вiйськовослужбовшiв строковоТ служби) в порядку,

визначеНому вiдПовiднимИ положеннями про проходження вiйськовоТ служби

громадянами УкраТни;
дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiклування, особи з Тх числа.

особи, якиМ за рiшеНням регЛаментноТ KoMiciT при регiональному rreHTpi

оцiнювання якостi освiти вiдмовлено в ре€страIIiТ дlrя участ,i в 2020 роui в

зовнiшньому незалежному оцiнюваннi через неможливiсть створення особливих

(спечiальних) умов (за умови подання до ПриймальноТ KoMiciT Коледхсу освiти

копii медичного висновку за формою первиtlн(li облiковоТ доКУМеНТаЦiТ JY'r 0В6-

Зlо <Медичний висновок про створення особливих (спешiалыrих) умоВ длЯ

проходження зовнiшнього незалежного оцiнювання>, затвердженою наказом

йiпi.r.Рства освiти i науКи Украiни, MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд

29 серпня 2016 року Jф |O27l900 <.Щеякi питання участi в зовнiшньому

незалежному оцiнюваннi та вступних iспитах осiб, якi мають певнi захворювання

таlабо патологiчнi стани, iнвалiднiсть)), заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ

Украiни 27 грулня2О16 року за Jt |707129837, що завiрениЙ пiдписом секретаря

регламентнот koMiciT при регiональному шентрi оцiнювання якостi освiти i

n."urno' регiонального центру оцiнювання якостi освiти. та вiдповiдного витягу
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з протоколу засiдання регламентнот koMiciT при регiональному центрi

оцiнювання якостi освiти).
особи ,якi мають захворювання або патологiчний стан, зазначений в

Перелiку захворювань та патологiчних cTaHiB, що можуть бути перешкодою для

11роходження зовнiшнього незаJIежного оцiнювання, затвердженому наказом

йi"i.r.рства освiти i науки Украiни, N4iHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiл

29 серпня 2о16 року JV9 10271900, заресстрованому в I\4iHicTepcTBi юстицiТ

УкраТни 27 грудня 2016 року за JYl 17071298з] (за умови подання до

Приймальноi KoMiciT закладу КЗ (КФI\4К), ДОР,, одноI,,о ,] докумен,гiв, зазначених

у пiдпунктi 1 пункту 2 наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни, N'IiHicTepcTBa

охорони здоров'я УкраТни вiд 29 серпня 20lб року JY9 l0271900 <Деякi питання

участi в зовнiшньому незалежному оrriнюваннi та встугIних iспитах осiб, якi

маютЬ певнi захворюВаннЯ та/абО пато.ltогiчнi стагIи, iнвалiднiсть)),

зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 27 грудня 2016 рокУ за JФ

|7071298З7 , або копii такого документа).
7.4. Можуть брати участь у конкурсному вiлборi в межах квоти-2 на мiсця

державного або регiонального замовлення (kpiM вип?дку, коли в заявi зазначено:

''Претендую на участь в KoHKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних та

юридичНих осiб, повiдомЛениЙ про неможливiсть переведення в межах вступноТ

компанii на мiсцЯ державногО абО регiоналЬногО замовлеНня")та в разi

отримання кiлькостi балiв за кожний з них не менше встановлеI{ого Коледжем

мiнiмального рiвня до участi в конкурсному вiлборi:
особи, якi проживають на тимчасово окупованiй ,гери,горiт (якi не

зареестрованi як внутрiшньо перемiшенi особи) або переселилися з нет пiсля 0l

сiчня 2о20 року та вступають до закладiв освiти у cTpyкTypi уповноважених
закладiв освiти, визначених вiдповiдно до наказу JVrl 560 (зокрема ycix закладiв

вищоТ освiти у сферi управлiння MIOH, N4оз, IVIiнкультури, розташованих на

територii ЗапорiзьКоi', МrпОлаТвськоI, ОдеськОТ та ХерСонськоТ областей), та в разi

отримання кiлькостi балiв за кожний з них не менше встановленого закладом

вищот освiти мiнiмального рiвня до участi в конкурсному вiлборi допускаються

особи, якi проЖивають на тимчасово окупованiй територiТ (якi не заресстрованi як

внутрiшньо переМiшенi особи) або переселилися з неТ пiсля 01 сiчня 2020 року;
громадяни УкраIни, мiсцем проживання яких с територiя проведецня

антитерористичноi операшiТ (na перiол ii проведення), територiя здiйснення

заходiв iз забезпечення нацiональнот безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування

збройноi агресiТ РосiйськоТ ФедерачiТ у Д.онечькiй та Jlуганськiй об;rастях (на

.,.рiол i] здiйснення), територiя населених пунктiв На ЛiНiТ ЗiТКНеННЯ абО ЯКi

переселилися з неТ пiсля 0l сiчня 2020 року.
7.5. особи, якi користуються спецiа"цьними умоваI\,lи учас],l в конкурсному

вiдборi, на здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого

бакалавра за державним (регiональним) замовленням та за рахунок цiльових

пiльгових д.р*uurrх кредитiв вiдповiдно до пунктiв 2-4 цього розлiлу, i не були

зарахованi на мiсцЯ державнОго (регiОнальногО) замовлення, мають право брати

участь у koнkypci на загаJIьних засадах вiдповiдно до конкурсного бала,

7.6. Пiдлягають переведенню на BaKaHTHi мiсця державного або

регiонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони
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lб

зарахованi на навчання за iншими джерелами фiнансування на основну конкурсну
пропозицiю:

дiти, один з батькiв яких загинув (пропав безвiсти) у районi проведення
антитерористичноТ операцiI, здiйснення заход iз забезпечення нацiональноТ
безпеки i оборониl вiдсiчi i стримування збройноТ агресii Росiйськоi ФелераuiI у
Щонецькiй та Луганськiй областях, бойових дiй чи збройних конфлiктiв або ПоМер

внаслiдок поранення , контузii чи калiцтва, одержаних у районi проведення
антитерористичноi операчiТ, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональноТ
безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноТ агресiТ РосiйськоТ ФелераuiТ у
Щонецькiй та Луганськiй областях, бойових дiй чи збройних конфлiктiв, а також
внаслiдок захворювання, одержаного в перiол участi аIlтитерористичноТ операltiТ,

здiйснення заход iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i

стримування збройноТ агресii РосiйськоТ Федераr-riТ у Донецькiй та Луганськrй
областях;

дiти осiб, якi загинули або померли внаслiдок поранень, калiцтва, контузiТ

чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час участi у Революuii Гiлностi'
дiти учасникiв бойових дiй на територiТ iнших держав, якi загинуЛи

(пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення, контузiТ чи калiцтва,

одержаних пiд час воснних дiй та конфлiктiв на територii iнших ДерЖаВ, а ТаКОЖ

внаслiдок захворювання, пов'язаного з перебуванням на територiI iнших ДерЖаВ

пiд час цих дiй та конфлiктiв;
особи, у яких один з батькiв (усиновлювачiв) був вiйськовослУжбОвцеМ,

який загинув чи визнаний сулом безвiсно вiдсутньою особою при виконаннi НИМ

обов'язкiв вiйськовоТ служби.
7.7. Переводяться на BaKaHTHi мiсця державного або регiональноГО

замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо во}{и зарахованi на

навчання за iншими джерелами фiнаНсування на основну конкурсну пропозицiю:
особи з iнвалiднiстю I, II груп та дiти з iнвалiднiсткl BiKoM до 18 poKiB, ЯкИМ

не протипоказане навчання за обраною спецiальнiстю;
особи з iнвалiднiстю з числа учасникiв лiквiдацiТ наслiдкiв aBapiT На

Чорнобильськiй АЕС та потерпiлих вiд ЧорнобильськоТ катастрофи, щоДо яКиХ

встановлено причинний зв'язок iнвалiдностi з Чорнобильською катастрофою,

xBopi внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи на променеву хворобу, - категорiя l

та особи, якi постiйно проживали у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення з

моменту aBapiT до прийняття постанови про вiдселення, - категорiя 2;

дiти осiб, визнаних постраждалими учасниками Революцii Гiдностi,

учасниками бойових дiй, особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно ДО

Закону Украiни ,,Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiт Тх соцiальноl,о захисту";
шахтарi, якi мають стаж пiдземнот роботи не менше нiж три роки, а також

протягом трьох poKiB пiсля злобуття загальноТ серелньоТ освiти особи, батьки яких

е шахтарями та мають стаж пiдземнот роботи не ме}]шjе нiж 15 pokiB або якi

загинули внаслiдок нещасного випадку на виробнич,гвi чи сталИ особамИ З

iнвалiднiстю I або II групи;
особи, якi користуються спецiальними умовами участt в конкурсному

вiдборi, на здобуття освiтньо-квалiфiкачiйного рiвня молодшого спецiалiста за

державним (регiональним) замовленням вiдповiдно до пункТiв 7,2 _ 7.5 цього
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роздiлу, i не були зарахованi на мiсця державного (регiонального) замовлеННя

(KpiM випздкуl коли у вiдповiдних заявах зазначено: ,,Претендую на УЧасТЬ У

KoHKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб, повiДОмленИй

11ро неможливiсть переведення в межах вступнот кампанiт на мiсця державного
або регiонального замовлення").

7.8. Переводяться на BaKaHTHi мiсця державного або регiонального
замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зарахованi на

навчання за iншими джерелами фiнансування на основну конкурсну пропОЗицiЮ,

а також на мiсця за рахунок цiльових пiльгових державних крелитiв (пiльгових

довгострокових крелитiв) осiб у порядку, перелбаченому законодавством, якшо

вони зарахованi на навчання за рахунок коштiв фiзичних або юридичних осiб:

особи, якi с внутрiшньо перемiшеними особами вiдповiдно до Закону

украiни ,,про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемirцених осiб", а також

дiти, якi проживають у населених пунктах на лiнiТ зiткнення,

дiти з багатодiтних сiмей ( п'ять i бiльше лiтей).

!III. Рейтинговi списки вступникiв та рекомендацiТ до зарахування

8.1. Рейтинговий список вступникiв формусться за категорiями в такiй
послlдовностl:

вступники, якi мають право на зарахування за результатами спiвбесiди;

вступники, якi мають право на зарахування за квотами;
вступники, якi мають право на першочергове зарахування;

вступники, якi мають право на зарахування на загаJIьних УМоВаХ.
8.2. Список вступникiв, якi мають право на зарахування за результатами

спiвбесiди, впорядковуються за алфавiтом.
У межах iнших зазначених в пунктi 8.1 цього розлiлу категорiй рейтинговий

список вступникiв впорялковусться :

за конкурсним балом вiд бiльшого до менlJIого;

за середнiм балом додатка до документа про здобуr,ий

квалiфiкачiйний) piBeHb вiд бiльшого до меншого;
освiт,нiй ( ocBiTHbo-

за оцiнкою зовнiшнього незалежного оцiнювання або

першого конкурсного предмета вiд бiльшого до меншого
ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти).

якrцо встановленi в третьому - п'ятому абзацах цього пункту додатковl

правила не дають змоги визначити послiдовнiсть вступникiв у рейтинговому
списку' то Приймальна комiсiя ухвалюе вiдповiдне рiшення самостiйно на

пiдставi аналiзу поданих вступниками документiв та вносить його до еДЕБО.
8.З. У рейтинговому списку вступникiв зазначаються:

прiзвище, iм'я та по батьковi вступника;
конкурсний бал вступника (KpiM зарахованих за спiвбесiдою);
ознака пiдстав для зарахування за результатами спiвбесiди, квоти-1 або

квоти-2, першочергове зарахування;
освiтньо_професiйний piBeHb, спецiальнiсть, назва конкурсноi пропозицiт,

форма здобуття освiти;

встчпних iспитiв з

(для вступникiв на
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середнiй бал додатка до документа про здобутий освiтнiй (ocBiTHbo-

квалiфiкачiйний) piBeHb, ступiнь вищоТ освiти.
8.4. Рейтинговi списки формуються Приймальною KoMicicto з СДЕБО 'га

оприлюднюються у повному обсязi на веб-сайтi Коледжу.
8.5. Списки вступникiв, рекомендованих до зарахування за кошТи

державного або регiонального бюлжету (за державним або реГiональним
замовленням) за кожною конкурсною пропозицiсю, формуються ПриймальноЮ
комiсiсю за даними СДЕБО та затверджуються рiшенням ПриймальноТ KoMicii,
оприлюднюються шляхом розмiщення на iнформачiйному стендi приймальноТ

KoMicii та веб-сайтi Коледжу вiдповiдно до cTpoKiB, визначених у роздiлi IV цих
Правил.

У списку вступникiв, рекомендованих до зарахування, зазначаюТЬся TaKl

caMi данi, що i в рейтинговому списку вступникiв вiдповiдно до пункту 8.3 цього

розлiлу.
8.6. Офiчiйним повiдомленням про надання рекомендацtй до зарахуВання

вважасться оприлюднення вiдповiдного рiшення на сr,ендi I lриймальноI KoMiciT

Коледжу.
Рiшення ПриймальноТ KoMicii про рекомендування до зарахування ТаКОж

розмiщуеться на веб-сайтi Коледжу, а також вiдображасться у кабiнетi вступника
в СЩЕБО (за наявностi).

рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись

повiдомлення засобами електронного та мобiльного зв'язку вiдповiдно до

Правил прийому.

IX. Реалiзацiя права вступникiв на обрання мiсця навчання

9.1 . особи, якi подаJiИ заявИ в паперОвiй абО в електроннiй формi та беруть

участь у конкурсному вiдборi на мiсця державного та регiонального замовлення,

пiсля прийняття Приймальною комiсiсю рiшlення про рекомендування до

зарахування вiдповiдно до строку, визначеного в роздiлi IV цих Прави;r,

зобов'язанi виконати вимоги для зарахування на мiсця державного та

регiонального замовлення: подати особисто оригiнали документа про освiтнiй
(освiтньО-квалiфiКашiйний) piBeHb, ступiнь виtцоТ освi,ги та додатка до нього,

сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання таlабо iнших документiв,
ц.р.лбuЧениХ цимИ ПравилаМи прийоМУ, ДО приймалЬноТ KoMiciT Коледжу. Поланi

оригiнали документiв зберiгаються у Коледжi протягом усього перiоду навчання.

особи, якi подали заяви в електроннiй формi, KpiM того, зобов'язанi пiдписати

власну заяву, роздруковану Приймальною комiсiсю.
9.2.Пiдставою для зарахування особи на навчання е виконання вимог Правил

прийому на навчання до Коледжу ,правил прийому та укладення договору про

,Ьдu"r" ocBiTHix послуг мiж Коледжем та вступником (за участю батькiв або

законниХ предстаВникiв - для неповнолiтнiх вступникiв), в якому можуть бути

деталiзованi права та обов'язки cTopiH,

9.3.у разi зарахування на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб

додатково укладаеться логовiр (коrrтракт) мiж Коледжем та фiзичною та
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юридичною особою, яка засовля€ платну освiтню послугу для себе

особию беручи на себе фiнансовi зобов'язання щодо iJ оплати.
9.4. Особи, якi були рекомендованi до зарахування на мiсця держаВНОгО або

регiонального замовлення за певною конкурсною пропозицi€ю i не викОнаЛИ

вимог до зарахування у строки, визначенi в розлiлi IV ших Правил, втрачають

гIраво В поточному роцl на зарахування на навчання за державним або

регiональним замовленням за цiсю конкурсною прогtозицiсю, KpiM випадкiв,

визначених у роздiлi ХII ших Правил.
Особи, якi отримали рекомендацiю до зарахування на мiсця ДержаВНОГО

або регiонального замовлення i в установленi строки, визначенi у роздiлi IV цих
Правил або вiдповiдно до нього, виконаJIи вимоги для зарахування на бюджетнi

мiсця, пiдлягають зарахуванню.
9.5 Порядок реалiзацiт права вступникiв на обрання мiсця навчання за кошти

фiзичних, юридичних осiб визначаеться Правилами прийому.

Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування

l0,1. Приймальна комiсiя анулюе ранiшlе trаданi рекомендаrtiт вступникам,

якi не виконаJIи вимог для зарахування на мiсця державноI,о замовлення,

передбачених у пунктiв 1-2 розлiлу IX цих Правиrr i надаС рекоменлаuiТ
вступникам, наступним за рейтинговим списком.

10.2. Вступники, рекомендованi на навчання за кошl"и фiзичних таlабО

юридичних осiб, зобов'язанi виконати вимоги для зарахування вiдповiдно до

пунктiв 1-3 розд IX цих Правил.

Щоговiр (контракт) про надання ocBiTHix послуг мiж Коледжем та фiзичноЮ
(юридичною) особою, У разi зарахування на навчання за кошти юридичних або

фiiичниХ осiб, укладасТься пiслЯ виданнЯ наказУ про зарахування. Якщо логовiр

не буле укладено протягом двох тижнiв з дати видання наказу про зарахування,

наказ про зарахування цiсТ особи скасовуеться. оплата навчання здiйснюсться

згiдно з договором, укладеним сторонами.
10.З. Порядок коригування списку рекоменлованих ,I1o зарахування на мlсця

за кошти фiзичних або юридичних осiб визгtачасться Правилами прийому.

10.4. При одночасному навчаннi за кiлькома спецiальностями (напрямами

пiдготовки, спецiалiзацiями, освiтнiми. освiтньо-професiйними програмами) та

формами здобуття освiти, оригiнали документа про освiтнiй (ocBiTHbo-

квалiфiкаrriйний) piBeHb, ступiнь вишот освiти. додатка до нього державного
зразка, а також оригiнали сертифiкатiв зовнiшнього незаJIежного оцiнювання

зберiгаються у закладi вищот освiти за мiсцем навчання за державним

замовленням або за рахунок цiльових пiльгових державних кредитiв протягом

усього строку навчання.
У разi одночасного навчання за кiлькома спецiальностямИ (напрямамИ

пiдготовки, спецiалiзацiями, освiтнiми, освiтньо-професiйними [lрограмами) та

формами здобуття освiти, за кошти фiзичних та юридичних осiб оригiнали

вищезазНачениХ докуменТiв зберiГаютьсЯ в одномУ з закладiв освiти на вибiр

студента протягоМ усьогО строкУ навчання. Довiдка про зберiгання оригiналiв

або для iншот
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документiв видаеться на вимогу студента закладом вищоi освiти, у якому вони

зберiгаються.

XI. Переведення на BaKaHTHi мiсця державного замовлення осiб, якi
зарахованi на навчання за кошти фiзичних, юридичних осiб

1 1 .1 . Коледж самостiйно надае рекоменлаrriт вступникам в межах

форми здобуття освiти та мiсць (KpiM небюджетних конкурсних пропозицiй), на

якi- були наданi рекоменлачiТ до зарахування до КоледЖУ За ВiДПОВiДНОЮ

спецiальНiстю, в порядКу, визнаЧеномУ пунктом 6,1-6,9 роздiлу Vl цих Правил, та

анулюе Тх в порЯдку, визНаченомУ пунктом l0.1 розлiлу Х чих [lравил,

||.2.Переведення на BaKaHTHi мiсця державного (регiональногО) замовЛеннЯ

осiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних абО юридичниХ осiб,

здiйснюсться в такiй послiдовностi:
особи, якi зазначенi в пунктi 7.6 розлiлу VII цих ПраВиЛ, НеЗаЛеЖНО ВiД

конкурсного бала;
особи, якi зазначенi в пунктi 7.9 розлiлу VII цих Правил, в разi, якшо

отриманий ними конкурснийбал менший вiд прохiдного ба.па (мiнiмального бала,

який дозволив отримати рекомендацiю до зарахування на мiсця державного

замовлення за цiсю конкурсною пропозицiсю за загаЛЬниМ кОНКУРСОМ В ПОРЯДКУ,

передбаченомУ пунктами 6.7- 6,10 розлiлУ VI чих Правил) гrе бiльше нiж на 50

балiв;
особи, якi зазначенi в пунктi 7.8 роздiлу VIl цих ГlравиЛ У разi, якщО

отриманий ними конкурснийбал менший вiд прохiдного баrlа не бiльше нiж на З0

балiв;
особи, якi не отримали рекомендацiю для зарахування на мlсця державного

(регiонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 8.5 розлiлу VIII

цих Правил, за спецiальностями, якi зазначенi в Перелiку спецiальностей, яким

надаеться особлива пiдтримка.
переведення на BakaHTHi мiсця державного замовлення осiб, зазначених в

абзацах другому - четвертому цього пункту, проводиться l.Iри вiдсутностi

непереведених осiб погrередньоТ категорii або в разi iХ ПИСЬМОВОi ВiДМОВИ ВiД

переведення та в послiдовностi вiд вищого До нижчого мiсця в рейтинговому
списку в межах кожноТ iз зазначених категорiй.

у разi вiдсутностi достатньот кiлькостi мiсць для переведення на BakaHTHl

мiсця державного замовлення осiб, зазаначених в абзацах лругому - четвертому

цього пункту, Коледж використовуе для цього BaKaHT,Hi мiсця державноГо

замовлення з iнших спецiальностей цiст галузi, а при if вiлсутностi - iнших

галузей знань' цiет або iншот форми здобуття освiти (пiсля гtереведення на

BakaHTHi мiсця державного замовлення осiб' зазаначених В абзацi другому-

п'ятому пункту за вiдповiдною спецiальнiстю та формою здобуття освiти),про шо

негайно ставить до вiдома вiдповiдного державного замовника,

невикористанi пiсля цього мiсця державного (регiонального) замовлення

вважаються такими, що нерозмiщенi В цьому закладi освiти, Заклад освiти

повiдомляС державногО (регiонаЛьного) замовника про Тх кiлькiсть у розрiзi

спецiально.r.й (спечiалiiачiй) та форп,r здобуття освiти, У разi вiдсутностi
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достатньот кiлькостi мiсць для переведення на BakaHTHi мiсця державного

(регiонального) замовлення осiб, зазначених в абзацi другому цього пункту,

заклад освiти надсилас державному замовнику запит на видlлення додаткових

мiсць державного замовлення за рахунок повернутих, Рiшення щодо

використання цих мiсць приймае конкурсна комiсiя (регiонального замовника),

ХII. Наказ про зарахування, додатковиЙ конкурс, зарахування за рахунок
цiльового пiльгового державного кредиту,

12.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Коледжу

на пiдставi рiшення Приймальноi koMiciT. Накази про зарахування на навчання з

додаткаМи до ниХ формуються В сдЕБО та оприлюднюються на iнформачiйному

стендi приймальноi' koMiciT та веб-сайтi Коледжу у виглядi списку зарахованих у

строки, визначенi розлiлом IV цих Правил,
12.2. Рiшення приЙмальноТ KoМicii про зарахування вступника скасовусться

приймальною комiсiею у разi виявлення порушень з боку вступника, визначених

пунктом

13.5 розлiлу XIII цих Правил.'12.З.Зарахованi 
особи можуть бут1 вилученi з наказу:ро зарахування (наказ

про зарахування скасовусться в частинi, що стосуеться цiсТ особи) до Коледжу за

власним бажанням, вiдрахованi iз Коледжу за вJIасним бажанням, у зв'язку з чим

таким особам повертаються поданi ними документи не пiзнiше наступного Дня

пiсля подання заяви про вiлрахування.
\2,4. Якцо особа без поважних гtричин не приступила до занять ]

календарних днiв вiд iх початку, наказ про зарахування скасовусться в

стосусться цiст особи.
12.5, на звiльнене(i) в порядку, передбаченому пунктами 12,2, |2,з цього

роздiлу, мiсце (мiсчя) може проводитись додатковий конкурсний вiдбiр з числа

осiб, якi брали участь у KoнKypci на цю конкурсну пропозицiю, У разi вiдсутностi

таких претендентiв на звiльненi мiсця дозволясться зараховувати осiб з

конкурсних пропозицiй Коледжу за умови збiгу конкурсних предметiв шляхом

перенесення заяви (за згодою особи) на iншу конкурсну пропозицiю.

додатковий конкурсний вiлбiр проводиться до l5 вересня. При цьому

накази про зарахування таких осiб формуlоться i подаrоr,ься ilo сдЕБО до l8,00

год. l9 вересня.

ХIII. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при проведеннi прийому до

КоледжУ

l3.1. На засiданнi ПриймальноТ KoMiciT мають право бути присутнiми

представники засобiв масовоТ iнформачiТ (не бiльше двох осiб вiд одного засобу

масовот iнформачiт). Порядок Йрелитачii журналiстiв У Приймальнiй koMiciT

визначасться Правилами прийому.

протягом l0
частинi, що
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MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни, можуть направляти на засiдання
Прийма-гlьних комiсiй своiх спостерiгачiв. Приймальнi KoMiciT зобов'язанi
створити належнi умови для присутностi громадських спостерiгачiв на cBoix
засiданнях, а також надати iM можливiсть ознайомлення з документами, що
надаються членам KoMiciT, до засiдання.

l3.3. Коледж зобов'язаний створити умови лля ознайомлення вступникiв з

лiцензiею на здiйснення ocBiTHboT дiяльностi, сертифiкатом про акредитацiю
вiдповiдноi спецiальностi (напряму пiдготовки, ocBiTHbo- професiйноТ програми).
правила прийому, вiдомостi про лiцензований обсяг та обсяl, прийому за

державним (регiональним) замовленням за кожною конкурсною пропозичiсю
(спеuiалiстю, освiтньо-професiйною програмою), у тому числi про Ki"lrbKicTb мiсць,
що видiленi для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайтi Коледжу не
пiзнiше робочого дня, наступного пiсля затвердження/ltогодження чи отримання
вiдповiдних вiдомостей.

1З.4. Голова ПриймальноТ KoMiciT оголошус про засiдання KoMiciT не пiзнiше
дня, що переду€ дню засiдання, в особливих випадках - не пiзнiше нiж за три
години до початку засiдання. Оголошення разом iз проектом t]орядку денного
засiдання оприлюднюеться на веб-сайтi Колелжу.

l3.5. Подання вступником недостовiрних персональних даних, даних про
здобуту ранiше ocBiTy, недостовiрних вiдомостей про наявнiсть права на
зарахування за квотами, права зарахування за спiвбесiдою, про участь в

учнiвських олiмпiадах та конкурсах-захистиах I\4алоТ акалемiТ начк УкраТни, про
проходження зовнiшнього незшIежного оцiнювання, про ,груловий логовiр на
працевлаштування для здобуття освiти за дуальною формою с пiдставою для
скасування наказу про зарахування в частинi, що стосуеться цього вступника.

13.6. Iнформування громадськостi про лiшензований обсяl,, обсяг Mict{b, що
фiнансуються за державним замовленням, BapTicTb навчання за спецiальностями
(напрямами пiдготовки, спецiалiзацiями, освiтньо-професiйними програмами),
осiб (прiзвища та iнiцiали), якi под€tли заяви щодо вступу, Iх рекомендування до
зарахування та зарахування до Коледжу здiйснюеться на пiдставi даних СДЕБО
через роздiл <Вступ> веб-сайту СДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua./, а

також iнформаrriйними системами (вiдповiдно до логоворiв, укладених
власниками (розпорядниками) таких систем з технiчним адмiнiстратором
едЕБо).

В iдповiдальний секретар
ПриймальноТ KoMiciT ry l, В. Чепурна
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f,оDаmок I
до Правил прийому на навчання до
КЗ <Кам'янський фаховий музичний
коледж)ДОР> в 2020 роui (розлiлу II)

пЕрЕлIк
спецiальностей, прийом на навчання llo КЗ ( Кам'янський фаховий

музичний коледж) ДОР) за якими здiйснюсться на ocнoBi базtlвоi або повноi
загальноI середньоi освiти з урахуванням рiвня творчих таlабо фiзичних

здiбностей вступникiв

Шифр
галузi

Галузь знань Код
спецiальнос,гi

най менування спецiальностi

02
Культура i

мистецтво
025 lИузичне мистецтво



ДоОаmок 2

.Ц,о Правил прийому на навчання

лля злобуття ocBiTH ьо-профес i й ного ступеня фахового
молодшого бакалавра в 2020 рочi

(пункт 6.5 розлiлу Vl)

1 100
1,1 100

|,2 l00
1,3 100

1,4 l00
1,5 100

1,6 100

|.1 l00
1,8 100

1.9 l00
) 100

2.1 l01
)) 102

2.з 103

2.4 104
?5 05

2,6 106

2,,7 107

2,8 08
)q 09

3 10

3,1 ll
Jr/ ||2

l13
3,4 |4

3.5 l l5
з,6 1lб
1а
-r.l ||,7

3,8 118

з,9 119

переведен ttя середн ього
ocBiTy, обрахованого

тлБлиця
бала документа про повIrу загаJlьtlу серелню

за l2-бальною шкалою, в IItKaJIy l00-200

4 120

4,| 2|
4,2 22

4,з 2з
4,4 24

4,5 25

4,6 26

4,7 2-|

4,8 28

4,9 29

5 l30
5.1 j1
ý? -)/

5"3 jJ

5,4 з4
{ý l35
5,6 l36
51 |з1
5"8 lз8
5,9 l39
6 l40

6.1 1,+l

6.2 142

6,3 14]

6.4 |44

6.5 145

6,6 146

6.1 |41

6,8 l48
6,9 |49
7 l50

J,\ l5l
1,) 152

l53
J,4 l54
1.5 1 -ý-5

1.6 l56
1.7 157

7.8 l58
].9 l59

8 1б0

8,1 16l
8,2 |62
8,3 l63
8,4 164

8,5 65

8,6 66

8.7 61

8.8 68

8,9 69
9 70

9.1 1|

9.2 12

9.3 / _,)

9,4 14

9,5 75

9,6 |,7 6

9,-| |1-|

9.8 78

9,9 |79
l0 l80

l0.1 l81
I0.2 l t в:
10.3 18з

l0.4 l t в+

l0"5 l t Bs

10,6 | 186

l0,7 | t Bz
l0.8 l88
l0,9 | 189

ll l tqO
11.1 19l
l"2 |92

l1,3 | l93
l 1,4 | l94
l1.5 | l95
l 1.6 196

1.7 |91
1,8 | l98

1 1.9 l99
|2 200



ý>.=afis=
э Ё iE а Е}э r ý Ё * Е ý "ёiл<l.зtёе!=тi=2--=

ол
L-

ос0
о_д
щ

Bl{HElr8 EIi

вкdоф ЕнhоЕЕ

bIt Н Elra ЕН

вшdоф BHdlbag

Бннвhавн
влtdоф uнна[ чf

о)

.=:
о_
aJсх

саг
Fф

F:

zоо

bll}ltilraEIi
rзlrrdоф EHtrol?f о

bHHElraRH
вшdоф bHdtbag

шlIнt?hsuн
вшdоф внна!'

L
(.)

|.о
о

f

о
cnдо
=

BHHEbsEH
влtdоф Енht)l?[

t{H HElr8 RН

вlлldоф шHdlbag

IJHHl?Ir8EH

вшdоф внна!'

с)

JJ
(.)

U

бо
-оmf*=_.t-;+aUVý>*

- (ý у = с0 b'q\.= 9А }is c_n П ý,ЕMLvYFба
ч х< с0 -;9

E(J

aF
>;

Fо
aл

:U

?- >-

v б.-j
д!

{ ra]
c^l

:Е

7
о1

сa

-
t_

aa

xi
a.а

ц бl

F

\)=
цЕаYцч
ч!нýýсЕя

la-(J*
.ýЁ,6ýа:Е

--цiY

9,=ёъlл
ч9_: а,Б
vдV
s(^l л
:ёr Фi >.я-*FйFý:сФм-F
.а9

/t + цФi.-F:.=:=*ч -Ed
д i*Еr*v

.ýЕR
-( О. q.)

:'i oJ q
-F9,r .- й,+
кlлrt
ЕlЁ - -aF 

=;ýi
.: =>.л9Е*l ех _)ý

,а:х
ýЁё
9,= 

=
бi:хл
ф=(J
tltE
о i'.

LEi(/'Б;ч
irE ý
,еýЭЕфý
Фd'-'

vдхЕ

РЕ

Е
Ф



ДлвЬ=,r-:м(,)ý?Fчц>,-:-,=}
:Е э; эк Ё
ц.-j ý о г 9z,y\cEd>.}( t-t

lt-)
(\l

.9Е_

-|a-*i'ч*jZ
rt_(Ur

м 
-. 

л.iЁ-чY

"}. 
! r,

}
!Y],йа
l-*+--;. л - ; _:a=_0*l-
!9 9 - Еf.::rt_:_ь: tr Ё;
F Ё; я,i о
!-6v

-,lлЁ,=\-

л
Ф(J

L

х:л

хrс

!,Fy
.=ёэ
=M]Гqj .f о-
оJс/ф
F:!_
-Ed

Ф

2

Q

9

F.

_,
.gd

(J

q]

(J

i,)

Q

arb
ё. >-

Vt
at

lo

9

Ф

Ф9

:-

ф

9

:Е
Дл6}.
EbF!_9
бi(Jji'*a..i Y.е gь 7
Er-i-+

.= Е La t tч :l
E,-j d о г аzYю(>,;' бl

и
(t{

rYЦr

-(Ч+*qч-у
l м 

- 

-!

-._,: -lY-\U!aQ:о9
.I ()-tUc

Ф i>.al-*+E*i:фа+rT.-,:*-FY9r5.1
!-ъraяь: я bU
ý Ё; я.i о
!tбv

-.

-улЁ,=\:
й si

Ф(J

хх

iiraa. F =.=*3Ен
_yt*9Уф-.гУ.r9E
vF-.-*-:, ц л
--!v:].=-
}р.9

-

()

Q

F

-2чо-
Ф

9

2

ь

о

Ф

U

Ф

г:i

9i)
z2

lл
N

,

цa

F.
G
н

ф

q)

2
Ф

х

9

ЕLrt
ФFА,--i) Е
;с.llл
-\J :-

Ё
lF

цl
а)л-0,)9

:i
9+
л
Fа
ъч
l-а
Ф
:-
vм
9
с{)

d
tс)
.tм
v
!l

о
\J

с{
=!|.r


