
зАтвЕрджЕно
Педагогiчною радою Комунального
вищого навчального 3акладу
"Кам'янський музичний коледж"

днiпропетровсько.і. обласно.і. ради

"27 сiчня   " 2020 року, протокол №

директор  '`-'ig=-J#.В. Великодна
f:

положЕння

про Приймальну комiсiю
Комунального  вищого навчального закладу

«Кам'янський музичний коледж»

дНiПРОПеТРОВСЬКО.l.ОбЛаСНО.l.РадИ»

Розглянуто на Засiданнi
Приймально.і. комiсi.і. вiд 10 сiчня 2020р.
Протокол № 2

2020 рiк



2

1. Загальна частина

1. Приймальна комiсiя Комунального закладу «Кам'янський музичний
фаховий  коледж»  днiпропетровсько.і.  обласно.і.  ради»     (далi  -  Приймальна
комiсiя)  -  робочий  орган   Комунального   закладу   «Кам'янський   фаховий
музичний-  коледж»   днiпропетровсько.і.   обласно.і.   ради»   (далi   -   Коледж),
передбачений частиною першою статтi 38 Закону Укра.і.ни "Про вищу освiту"
(далi  -  Закон),    що  утворюсться  для  органiзацi.і.  прийому  вступникiв.  Строк
повноважень Приймально.і. комiсi.і. становить один календарний рiк.

Приймальна комiсiя працюс на засадах демократичностi, прозоростi та
вiдкритостi вiдповiдно до законодавства Укра.і.ни, Умов прийому на навчання
для здобуття освiтньо,професйного ступеня фахового молодшого бакалавра в
2020 роцi, затверджених наказом Мiнiстерством освiти i науки Укра.і.ни № 1350
вiд 30 жовтня 2019 року та заресстрованих в Мiнiстерствi  юстицi.і. Укра.і.ни '17
сiчня 2020 р. за № 49/34332 (далi -Умови прийому), Правил прийому до КЗ
«КФМК»  дОР»  (далi  -  Правила  прийому),  статуту  КВНЗ  «КМК»  дОР»  та
положення  про  Приймальну  комiсiю  вищого  навчального  закладу  (далi  -
Положення).

Положення  затверджусться Педагогiчною радою  Коледжу вiдповiдно
до частини третьо.і. статтi 38 Закону.

2.      Склад   Приймально.і.   комiсi.і.   затверджусться   наказом   директора
Коледжу, який € Головою  Приймально.і. комiсi.і..

Голова Приймально.і. комiсi.і. вiдповiда€ за  виконання  покладених на
Приймальну комiсiю завдань i здiйснення нею сво.і.х функцiй.

до складу Приймально.і. комiсi.і. Коледжу входять:
•  заступник  Голови Приймально.і.  комiсi.і. -Синсок Т.А.;
•  вiдповiдальний секретар Приймально.і. комiсi.і. ~ Чепурна 1.В.;
•   уповноважена особа Приймально.і. комiсi.і. з питань прийняття та

розгляду електронних заяв -Ковальова Г.Ю.;
•     заступник    вiдповiдального     секретаря     Приймально.і.    комiсi.і.

Трофiменко Р.В.;
•  члени Приймально.і. комiсi.і.  Рудковська Н.Ю., Махорiна О.О.;
• представники органу студентського самоврядування вiдповiдно до

пункту 6 частини п'ято.і. статтi 40 Закону та  профспiлково.і. органiзацi.і. .
Заступником  голови  Приймально.і.  комiсi.і.  призначасться  заступник

директора з навчально.і. роботи.
Вiдповiдальний   секретар   Приймально.і.   комiсi.і.  та   його   заступник

призначаються  наказом директора Коледжу  з  числа  провiдних  педагогiчних
працiвникiв Коледжу.

Наказ   про   затвердження   складу   Приймально.і.   комiсi.і.   вида€ться
директором Коледжу до початку календарного року.

3.   для   виконання   покладених   на   Приймальну   комiсiю   завдань   i
здiйснення  нею   сво.і.х   функцiй   вiдповiдно  до   наказу  директора. Коледжу
утворюються такi пiдроздiли Приймально.і. комiсi.і. :
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Предметнi екзаменацiйнi комiсi.і.;
Комiсiя для проведення спiвбесiд;
Апеляцiйна комiсiя.
допускасться    включати    до    складу    цих    комiсiй    педагогiчних

працiвникiв iнших навчальних закладiв.
Предметнi  екзаменацiйнi  комiсi.і. та комiсi.і. для  проведення  спiвбесiд

утворюються у випадках, передбачених  Умовами прийому,   для проведення
вступних  випробувань     при  вступi  на  навчання  за  освiтньо-професiйним
рiвнем  фахового  молодшого  бакалавра  на  основi  базово.і. (повно.і.)  загально.і.
середньо.і. освiти.

Апеляцiйна  комiсiя  утворюсться  для  розгляду  апеляцiй  вступникiв.
Головою  Апеляцiйно.і.  комiсi.і.  призначасться  заступник  директора  Коледжу,
який  не  с  членом  предметних  екзаменацiйних  комiсiй.  При  прийомi  на
навчання   на   основi   базово.і.   i   повно.і.   загально.і.   середньо.і.   освiти   сkлад
Апеляцiйно.і. комiсi.і. формусться з числа провiдних  педагогiчних працiвникiв
Коледжу  та  вчителiв  системи  загально.і.  середньо.і.  освiти  регiону,  якi  не  с
членами предметно.і. екзаменацiйно.і. комiсi.і., комiсi.і. для проведення спiвбесiд
коледжу.

Порядок   роботи   Апеляцiйно.і.   комiсi.і.   затверджусться   директором
коледжу.

Наказ   про   затвердження   складу   предметних   екзаменацiйних   та
апеляцiйно.і. комiсi.і.  пiдпису€ться директором  Коледжу не пiзнiше о1  березня.

Список  працiвникiв,  якi  допускаються  до  роботи  для  забезпечення
дiяльностi Приймально.і. комiсi.і., затверджусться наказом директора Коледжу з
числа   педагогiчних   працiвникiв   та   навчального-допомiжного   персоналу
коледжу.

4.  Склад Приймально.і. комiсi.і., за винятком осiб, якi входять до них згiдно
з посадовими обов'язками, щороку поновлю€ться не менш як на третину. Одна
й та сама особа може бути вiдповiдальним секретарем не бiльш нiж три роки
поспiль.

до складу Приймально.і. комiсi.і., предметних екзаменацiйних комiсiй та
апеляцiйно.і. комiсi.і. не можуть входити особи, дiти яких вступають до Коледжу
у поточному роцi.

11. Основнi завдання та обов'язки Приймально.і. комiсi.I.

1.  Вiдповiдно  до  Умов  прийому,  Статуту  Коледжу,  наявно.і.  лiцензiй
(сертифiката      про   акредитацiю)   Приймальна   комiсiя   розробля€   Правила
прийому, вiдповiдно до частини п'ято.і. статтi 44 Закону.

2. Приймальна комiсiя:
забезпечус  iнформування  вступникiв,  .і.х  батькiв  та  громадськiсть  з  ycix

питань вступу до Коледжу;
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органiзовус  прийом  заяв  та документiв,  приймас  рiшення  про  допуск
вступникiв до участi у конкурсi (до участi у вступних випробуваннях);

подас до СдЕБО з питань освiти отриманi  вiд вступникiв данi  про них,
вносить змiни до статусiв заяв вступникiв в СдЕБО;

координус  дiяльнiсть  циклових  комiсiй  Коледжу  щодо  пiдготовки  та
проведення конкурсного  вiдбору;

органiзовус  i  проводить  консультацi.і.  з  питань  вступу  на  навчання  та
вибору  спецiалiзацi.і.,  що  найбiльш  вiдповiда€  здiбностям,  нахилам  i  рiвню
пiдготовки вступникiв;

органiзовус    та    контролюс    дiяльнiсть    технiчних,    iнформацiйних    i
побутових служб щодо створення умов для проведення вступно.і. кампанi.і.;

забезпечус   оприлюднення   на   веб-сайтi   Коледжу   цього   Положення,
Правил прийому та iнших документiв, передбачених законодавством;

прийма€    рiшення    про    зарахування    вступникiв         за    джерела'ми
фiнансування.

3 . Рiшення Приймально.і. комiсi.і. приймаються за присутностi не менш двох
третин  складу Приймально.і. комiсi.і. простою  бiльшiстю  голосiв та свосчасно
доводяться до вiдома вступникiв.

Рiшення   Приймально.і.   комiсi.і.   оформлюються    протоколами,   якi
пiдпису€ Голова i вiдповiдальний секретар Приймально.і. комiсi.і..

111. Органiзацiя роботи Приймально.і. комiсi.I.

L   Прийом   заяв   та   документiв   вступникiв   проводиться   в   строки,
передбаченi Умовами прийому i Правилами прийому.

Заяви та документи  вступникiв   ресструються  в  прошнурованому,  з
пронумерованими  сторiнками  та  скрiпленому  печаткою  Коледжу  журналi
ресстрацi.і. заяв вступникiв, в якому зазначаються такi данi вступника:

порядковий номер (та/або номер особово.і. справи);
дата прийому документiв;
прiзвище, iм'я та по батьковi;
мiсце проживання;
стать, дата народження;
найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий

ступiнь/ освiтньо-квалiфiкацiйний  рiвень;
номер, серiя, дата видачi документа про здобутий ступiнь/ освiтньо-

квалiфiкацiйний  рiвень, середнiй бал документа про освiту;
номер сертифiката зовнiшнього  незалежного   оцiнювання,  кiлькiсть

балiв з конкурсних  предметiв;
iнформацiя  про документи, що дають  право  на особливi умови

зарахування; причини, з яких вступниковi вiдмовлено в участi у конкурсi
та зарахування на навчання;

пiдпис вступника в одержаннi  повернених документiв або вiдмiтка
про .і.х повернення (номер поштово.і. квитанцi.і.).
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Вступнику   видасться   розписка   про   прийом   його   документiв   за
пiдписом вiдповiдального секретаря (його заступника), скрiпленого печаткою
коледжу.

Вiдмова   у   ре€страцi.і.   заяви   вiд   вступника   не   допуска€ться,   крiм
випадкiв   вiдсутностi   документiв   передбачених   Умовами   прийому   для
ресстрацi.і. вступника.

Пiд час ресстрацi.і. заяв вступникiв з використанням автоматизованих
систем облiку сторiнки журналу ре€страцi.і. роздруковуються в кiнцi робочого
дня, кожна сторiнка вiзу€ться вiдповiдальним секретарем Приймально.і. комiсi.і.
(його заступником),  нумеру€ться  i  пiдшивасться  в журнал.  Пiсля закiнчення
прийому документiв  журнал  ресстрацi.і. заяв  вступникiв  вiзу€ться  пiдписами
голови  Приймально.і.  комiсi.і.    i  вiдповiдального  секретаря  та  скрiплю€ться
печаткою  Коледжу.  У  журналi  ресстрацi.і.   заяв  вступникiв  не  допускаються
виправлення,   закреслення   та   пропуски   рядкiв.    У   разi    наявностi   та'ких
зазначасться  вiдповiдна  примiтка,  яка  вiзусться  вiдповiдальним  секретарем
(його заступником) i скрiплю€ться печаткою Коледжу.

2. Приймальна комiсiя приймас рiшення про допуск вступника до участi у
конкурсi, про що  повiдомля€ вступника.

3. для проведення вступних iспитiв Коледжу формуються  екзаменацiйнi
групи  у  порядку    ресстрацi.і.  документiв;  вiдповiдно  до  груп  формуються
вiдомостi   спiвбесiди,      вступного   iспиту      i   (або)   одержання-повернення
письмово.і. роботи.

Кiлькiсть осiб в екзаменацiйних групах   не повинна перевищувати   30
oсiб.  Особам,  якi  допущенi  до  складання  вступних  iспитiв,  вида€ться  аркуш
результатiв вступних iспитiв.

4.   Розклад вступних iспитiв,  що проводяться  в  Коледжi,   затверджусться
головою Приймально.і. комiсi.і. i оприлюднюсться шляхом розмiщення на веб-
сайтi Коледжу та  iнформацiйному стендi Приймально.і. комiсi.і. не пiзнiше нiж
за три днi до  початку прийому заяв та документiв для вступу на навчання.

5. Копi.і. документiв i фотокартки незарахованих вступникiв, що не отриманi
ними,  а також .і.х екзаменацiйнi  роботи зберiгаються  прQтягом  одного року,
пiсля чого знищуються та про що складасться вiдповiдний акт.

IV. Органiзацiя та проведення вступних iспитiв

1.   Голови   предметних   екзаменацiйних   комiсiй,   якi   вiдповiдають   за
проведення  вступних  iспитiв,   щороку  складають   необхiднi   екзаменацiйнi
матерiали:     програми     вступних     iспитiв,     що     проводяться     Коледжу,
екзаменацiйнi    бiлети,    тестовi    завдання,    критерi.і.    оцiнювання    вiдповiдi
вступника тощо  та подають 'і.х на затвердження  головi Приймально.і. комiсi.і. не
пiзнiше, нiж за три мiсяцi до початку прийому документiв.
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Форма   вступних   iспитiв   у   Коледжу   i   порядок   .і.х   проведення
затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття
освiтньо,професiйного рiвня молодшого спецiалiста на основi повно.і. загально.і.
середньо.і.   освiти   для   вiдповiдних   категорiй   вступникiв   вступнi    iспити
проводяться  вiдповiдно  до  програм  зовнiшнього  незалежного  оцiнювання
ВiдПОВiдНОГО РОКУ.

2. На вступних iспитах повинна бути забезпечена спокiйна i доброзичлива
атмосфера,  а  вступникам  надана  можливiсть  самостiйно,  найбiльш  повно
виявити рiвень сво.і.х знань i умiнь.

Стороннi особи без дозволу голови Приймально.і. комiсi.і.  до примiщень,
в яких проводяться вступнi iспити, не допускаються.

3. Вступнi iспити з фахових дисциплiн спецiальностi «Музичне мистецтВо»
проводять  не  менше  двох  членiв  комiсi.і.,  якi  вiдповiдають  за  проведення
вступних iспитiв.

1спит в уснiй формi або спiвбесiда з кожно.і. дисциплiни проводяться не
менше нiж двома членами комiсi.і. з кожним вступником, яких призначас голова
предметно.і. комiсi.і. згiдно з розкладом у день iспиту.

Пiд  час  спiвбесiди  (iспиту  в  уснiй  формi)  члени  вiдповiдно.і.  комiсi.і.
вiдмiчають   правильнiсть   вiдповiдей   в   аркушi    спiвбесiди   (аркушi    усно.і.
вiдповiдi), який по закiнченню спiвбесiди пiдписусться вступником та членами
ВiдПОВiдНО.1.КОМiСi.1..

Iнформацiя   про   результати   спiвбесiди   або   iспиту   в   уснiй   формi
оголошу€ться вступниковi в день .і-і./його проведення.

4. Вступнi iспити у письмовiй формi, що проводить Коледжi у випадках,
передбачених   Умовами   прийому,     приймають   не   менше     двох   членiв
ВiдПОВiдНО.1. КОМiСi.1. У  КОЖНiй  аУдИТОРi.l..

5.  Бланки  аркушiв  спiвбесiди,  письмово.і.  вiдповiдi,  а  також  титульнi
аркушi   зi   штампом   Коледжу   зберiгаються   у   вiдповiдального   секретаря
Приймально.і. комiсi.і.   Коледжу, який видас 'і.х головi  екзаменацiйно.і. комiсi.і.  в
необхiднiй кiлькостi безпосередньо перед початком iспиту.

Бланки письмових робiт роздаються кожному вступниковi в аудиторi.і.,
де  проводиться  вступний  письмовий  iспит,  про  що  вступник  ставить  свiй
особистий   пiдпис   у   вiдомостi   одержання,повернення   письмово.і.   роботи.
Письмовi  екзаменацiйнi  роботи  (у  тому  числi  чернетки)  виконуються  на
аркушах зi штампом Коледжу. На аркушах не допускаються будь-якi умовнi
позначки,  якi  розкривають  авторство  роботи.  Вступник  зазначас  прiзвище
тiльки у визначених для цього мiсцях.

6.  для  проведення  письмових  вступних  iспитiв  встановлюються  такi
норми часу (в астрономiчних годинах, не бiльше):

з  укра.і.нсько.і. мови  (диктант)  -1  година;
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тестування -не бiльше, нiж передбачено у пояснювальних записках
до тестiв.

7.  Пiд час  проведення  вступних  iспитiв  не  допускасться  користування
електронними приладами, пiдручниками, навчальними посiбниками та iншими
матерiалами, якщо це   не передбачено рiшенням Приймально.і. комiсi.і.. У разi
використання вступником пiд час випробування стороннiх джерел iнформацi.і'
(у тому числi  пiдказки) вiн вiдсторонюсться  вiд участi  у випробуваннях, про
що   складасться   акт.   На   екзаменацiйнiй   роботi   такого   вступника   член
вiдповiдно.і. комiсi.і. вказус причину вiдсторонення та час.  При  перевiрцi  така
робота дешифру€ться i за не.і. виставлясться оцiнка менше мiнiмально.і. кiлькостi
балiв, визначено.і. Приймальною комiсiсю та Правилами прийому, для допуску
до участi в конкурсi або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи
на обсяг i змiст написаного.

8.  Пiсля закiнчення роботи  над завданнями  вступного  iспиту вступник
здас письмову  роботу разом  i3  завданням,  про  що  розпису€ться  у  вiдомостi
одержання-повернення  письмово.і.  роботи,   а   члени   екзаменацiйно.і.  комiсi.і.
зобов'язанi       перевiрити    правильнiсть    оформлення    титульного    аркуша
ПИСЬМОВО.1. РОбОТИ.

9. Вступники, якi не з'явились на вступнi iспити без поважних причин у
зазначений  за  розкладом  час,  до  участi  у  подальших  iспитах  i  конкурсi  не
допускаються. За наявностi поважних причин, пiдтверджених документально,
вступники допускаються до складання пропущених вступних iспитiв з дозволу
Приймально.і.  комiсi.і.  в  межах  встановлених  строкiв  i  розкладу  проведення
вступних iспитiв.

Особи, якi не встигли за час письмового iспиту (тестування)  виконати
екзаменацiйнi завдання у повному обсязi, здають .і.х незакiнченими.

Пiсля  закiнчення  iспиту  голова  предметно.і.  екзаменацiйно.і.    комiсi.і.
передас yci  екзаменацiйнi  роботи  вiдповiдальному  секретаревi  Приймально.і.
КОМ1С11.

10.  Вiдповiдальний  секретар  Приймально.і.  комiсi.і.  або  його  заступник
проводить шифрування письмових робiт, для чого   проставлясться цифровий
або  iнший  умовний  шифр  на  титульному  аркушi   i  на  кожному  аркушi
письмово.і.   вiдповiдi.   У   випадках,   коли   пiд   час   шифрування   письмових
екзаменацiйних робiт виявлено роботу, на якiй € особливi позначки, що можуть
розкрити  .і-і.  авторство,   робота  не   шифрусться   i   таку   роботу,   крiм  члена
предметно.1.  екзаменацiйно.1.  коМiсi.1.,  додатково  перевiря€  голова  вiдповiдно.1.
комiсi.1..

Пiсля  шифрування  титульнi  аркушi  зберiгаються  у  вiдповiдального
секретаря  Приймально.і.  комiсi.і.   до  закiнчення  перевiрки  всiх  робiт.    Листки
письмових   вiдповiдей   разом   з      пiдписаною   вiдповiдальним   секретарем
Приймально.і.  комiсi.і.  або  його  заступником,   який   проводив  шифрування
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письмових  робiт,  вiдомiстю  передаються  головi  вiдповiдно.і.  комiсi.і.,  який
розподiляс .і.х мiж членами  комiсi.і. для перевiрки.

11. Перевiрка письмових робiт (тестових завдань)   проводиться тiльки у
примiщеннi Коледжу членами Приймально.і.  комiсi.і. i повинна бути закiнчена
не пiзнiше-наступного робочого дня Приймально.і. комiсi.і..

В   окремих   випадках  (робота  не   шифрувалась,   вступниковi   були
зробленi  зауваження    пiд  час  випробування  тощо)  вiдповiдальний  секретар
ПрИйМально.і. комiсi.і. або голова предметно.і. екзаменацiйно.і. комiсi.і. залучають
для перевiрки роботи двох членiв вiдповiдно.і. комiсi.і..

12.  Голова  предметно.і.  екзаменацiйно.і.    комiсi.і.  здiйсню€  керiвництво  i
контроль  за  роботою  членiв  вiдповiдно.і.  комiсi.і..  Вiн  додатково  перевiрЯс
письмовi  роботи,  якi  оцiненi  членами  вiдповiдних  комiсiй  за  100-бальною
шкалою оцiнювання знань (вiд 100 до 200 балiв) менше, нiж на 124(100) балiв,
бiльше,  нiж  на   175  балiв.  Голова  вiдповiдно.і.  комiсi.і.  додатково  перевiря€
письмовi роботи, оцiненi кiлькiстю балiв менше, нiж визначена Приймальною
комiсiсю та Правилами прийому  кiлькiсть балiв,  необхiдних для допуску до
участi   в   конкурсi   або  зарахування   на  навчання   поза   конкурсом.   Голова
вiдповiдно.і.  комiсi.і.  також  додатково   перевiряс   5   вiдсоткiв   iнших   робiт   i
засвiдчус сво.і.м пiдписом правильнiсть виставлено.і. оцiнки.

Випадки  наступно.і.  3мiни  виставлених   на  письмовiй  роботi  та  у
вiдомостях    членами    предметно.і.    екзаменацiйно.і.    комiсi.і.           оцiнок    (за
результатами   додатково.і.   перевiрки   головою   вiдповiдно.і.   комiсi.і.   або   за
висновками .апеляцiйно.1. комiсi'1.)  засвiдчуються  пiдписом  голови  вiдповiдно.1.
комiсi.і.,  письмовим  поясненням  члена  комiсi.і.  та  затверджуються  рiшенням
ПРИйМаЛЬНО.1. КОМiСi.1..

13.   Перевiренi   письмовi   роботи,   а   також   заповненi   екзаменацiйнi
вiдомостi  з шифрами та пiдписами членами  вiдповiдно.і. комiсi.і. передаються
головою   предметно.і'   екзаменацiйно.і.   комiсi.і.   вiдгювiдальному   секретаревi
Приймально.і. комiсi.і. або його заступниковi, якi гIроводять дешифрування робiт
i вписують у вiдомостi прiзвища вступникiв.

14. Перескладання вступних iспитiв не дозволясться. Вступники, знання
яких було оцiнено нижче, нiж визначена Приймальною комiсi€ю та Правилами
прийому  кiлькiсть  балiв,  необхiдна  для  допуску  до  участi  в  конкурсi  або
зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних
iспитiв та участi в конкурсi не допускаються.

15.  Апеляцiя  вступника  щодо  екзаменацiйно.і.  оцiнки  (кiлькостi  балiв),
отримано.і.  на   вступному   iспитi   у   Коледжу      (далi   -   апеляцiя),   повинна
подаватись особисто вступником   не пiзнiше наступного робочого дня пiсля
оголошення екзаменацiйно.і. оцiнки.
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Апеляцiя розгляда€ться не пiзнiше наступного дня пiсля .і-і.  подання
у присутностi вступника.

додаткове    опитування    вступникiв    1три    розглядi    апеляцiй    не
допускасться.

Порядок подання i розгляду апеляцi.і. повинен бути оприлюднений
та доведений до вiдома вступникiв не пiзнiше за 7 днiв до початку вступних
випробувань.

V. Зарахування вступникiв

1. Список рекомендованих до зарахування вступникiв оприлюднюсться
Приймальною  комiсiсю  вiдповiдно  до  загально.і.  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
строк   не подали до Приймально.і. комiсi.і. оригiнал  сертифiката Укра.і.нського
центру оцiнювання якостi освiти, оригiнали документiв про освiтнiй (освiтньо-
квалiфiкацiйний рiвень)  рiвень, додатки до них державного зразка, втрачають
право на зарахування на навчання за рахунок коIптiв державного бюджету.

Сертифiкати      зовнiшнього      незалежного      оцiнювання      та/або
довiдка/екзаменацiйний  лист  (для  вступникjв,  що  склали  вступнi  iспити)  з
результатами  iспитiв  випробувань,  письмовi  екзаменацiйнi  роботи,  аркушi
спiвбесiд  та  усних  вiдповiдей  тощо  вступникiв,  зарахованих  до  Коледжу,
зберiгаються в .і.х особових справах протягом усього термiну навчання.

для зарахування на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб
вступник  разом  i3  заявою  про  вступ  на  навчання  ма€  право  подати  до
Приймально.і. комiсi.і.  копi.і. сертифiката зовнiшнього незалежного оцiнювання,
документа про здобутий освiтнiй рiвень державного зразка та додатка до нього,
завiренi в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або
iншому  навчальному  закладi  за  iншою  освiтньо-професiйною  програмою
пiдготовки  i  формою  навчання.  Зазначенi  копi.і.  документiв  зберiгаються  у
Коледжу протягом усього строку навчання разом з оригiналом довiдки вищого
навчального  закладу,  у  якому  зберiгаються  ориI`iпали  документiв.  довiдка
вида€ться   на   вимогу   студента   вищим   навчальним   закладом,   у   якому
зберiгаються оригiнали зазначених документi в.

2.   Рiшення   про   зарахування   вступникiв   ухвалюсться   на   засiданнi
Приймально.і. комiсi.і. i оформлюсться протоколом, в якому вказуються умови
зарахування  (поза  конкурсом,  за  результатами  спiвбесiди,    за  результатами
участi в конкурсi тощо).

3.  На пiдставi  рiшення  Приймально.і. комiсi.і. директор  Коледжу   видас
наказ  про  зарахування  вступникiв;  iнформацiя  про  зарахованих  вступникiв
доводиться до .і.х вiдома та оприлюднюсться.
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4.   Зарахованим   до   складу   студентiв,   за  .і.х   проханням,   видаються
довiдки встановленого зразка для оформлення звijlы]ення з роботи у зв'язку iз
вступом до Коледжу.

5.   Пiсля   видання   директором    Коледжу    наказу   про   зарахування
вступникiв на навчання, уповноважена особа Приймально.і. комiсi.і. проставляс
в СдЕБО протягом доби вiдповiднi вiдмiтки іцодо змiни статусу вступника та
верифiкуються  в  СдЕБО  накази  про  зарахуван11я  вступникiв  на  навчання  у
строки, встановленi Умовами та Правилами т1рийому.

6.  Особам,  якi  не  зарахованi  на  навчапня,  видасться,  за  .і.х  проханням
довiдка  про  результати  .і.х  участi  у  конкурсi  (iснитсіх)  для  участi  в  конкурсi
щодо вступу до iншого вищого навчального закладу.

За    результатами    роботи    Приймально.і'    комiсi.і.    щодо    набdру
складасться звiт про результати прийому  на навчання, який затверджусться на
засiданнi Педагогiчно.і. ради Коледжу.

Вiдповiдальний секретар
ПРИйМаЛЬНО.1.КОМiСi.1. 1.В. Чепурна


