
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Вiдокремленого структурного пiдроздiлу

<<Бердянський машинобудiвний фахови й коледж)>

Нацiонального унiверситету <<Запорiзька полiтехнiка>> в 2022 роцi
u dо Поряd на навчан

наукu Украiнu вid 27 червня 2022 року Jф594
imu в 2022 роui, lHlcmepcmBa

ЗАТВЕРД}КВНО

Голова приймальноi KoMiciT

ПОГОДЖЕНО
На засiданнi Приймальноi KoMiciT

Протокол Jtl! 3 вiд 04 липня 2022 року

Запорiэtс}tся - 2022



ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Вiдокремленого структурного пiдроздiлу

<<Бердянський машинобулiвний фаховий колеДж>>

Нацiонального унiверситету <<Запорiзька полiтехнiка>> в 2022 роцi

ПОГОДЖЕНО

Педагогiчною радою ВСП (БМФК НУ)
<Запорiзька полiтехнiка>>
Протокол Jф 

'вi-д/8 ruйш"О22р.,--7---

ЗАТВЕРД}КЕНО

Вченою радою Нацiонального
унiверситету <Запорiзька полiтехнiка>

Протокол Jф Р
u,'д !_t mЙн* 2О22 р.

Голова вченоТ ради,

Володимир БАХРУШИН*
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

Гол
т.

оi ради,
П (БМФК)

итету
iKa>

А

(пiдпис)

(llрlзtsищс

(пiдпис)
ьного унiверситету

iTexHiKa>

'яо по батьковi)

(гliлlIис)

Запорiжэlся-- 2022



2

Правила прийому до Вiдокремленого структурного пiдроздiлу <<БерлянСьКИЙ

машинобупiвний фахови й коледж> Нацiонального унiверситетУ <<За п о рiз ь Ка
полiтехнiка>> в 2022 роцi

Провадження освiтнъоТ дiяльностi у Вiдокремленому структурному пiдроздiлi
<Бердянсъкий машинобудiвний фаховий коледж) Нацiонального унiверситетУ
<Запорiзька полiтехнiка>> (далi ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>>,

Коледж) здiйснюеться вiдповiдно до лiцензii MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни на

piBHi фаховоТ передвищоТ освiти.
Правила прийому до Вiдокремленого структурного пiдроздiлу <БерлянськиЙ

машинобудiвний фаховий коледж) Нацiонального унiверситету <Запорiзька
полiтехнiка> в 2О22 роцi (д-i Правила, Правила прийому) розробленi
Приймальною комiсiсю Вiдокремленого структурного пiдроздiлу <БерДяНськиЙ

машинобудiвний фаховий коледж) Нацiонального унiверситету <Запорiзька

полiтехнiка> (далi приймальна комiсiя) вiдповiдно до Порядку прийому на

навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiти в 2022 роцi (далi - Порядок,
Порядок прийому), затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIНИ
вiд 20 квiтня 2О22 року jЮ 364 та Наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд2]
червня 2022 року jЮ594 <Про внесення змiн до Порядку приЙому на навчання до
закладiв фаховоi передвищоi освiти в2022 роцi>

Правила прийому розмiщуються на вебсайтi ВСП <<БМФК НУ <Запорiзька

полiтехнiкa> i вносяться до единоi державноi електронноТ бази з питанЬ освiтИ.

Правила прийому дiють протягом кыIендарного року.
Для вступникiв, якi потребують поселення у гуртожиток пiд час всТУПУ,

надання мiсць у гуртожитку гарантовано (за письмовою заявою вступника).

I. Загальнi положення

1. Пiдставою для оголошення прийому на навчання для здобуття ocBiTHbo-

професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра с лiцензiя MiHicTepcTBa Освiти

i науки Украiни на здiйснення ocBiTHboi дiяльностi на piBHi фаховоi передвИЩОI

освiти та правила прийому, якi затверджено вченою радоЮ НУ <ЗаПОРiЗЬКа

полiтехнiко (далi - Правила прийому).

2. Прийом на навчання для здобуття фаховоi передвищоi освiти здiйснtоетьсrt
ВСП (БМФК НУ <Запорiзъка полiтехнiка> на конкурснiй ocHoBi за вiдповiдними

джерелами фiнансування.

3. Органiзацiю прийому вступникiв для здобуття фаховоi lrередвищоi оовiти

здiйснюе приймальна комiсiя, склад якоТ затверджуеться наказоМ ДирекТора ВСП
(БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>>, який е ii головою. Приймальна комiсiя лiС
згiдно з положенням про приймальну комi.сiю ВСП <БМФК НУ <ЗаПОРiЗЬКа

полiтехнiка>>, затвердженим наказом директора ВСП (БМФК НУ <ЗаПОРiЗЬКа

полiтехнiка>>, з урахуванням вимог Положення про приймальну комiсiю вищого
навчаJIьНого закладу, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни



a

вiд 15 rковтня 2015 року ]ф 1085, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 04

листопад а 2O1,s року .Ь лъ в5з127798. Положення про приймальну комiсiю всп
(БМФк нУ пЗu.rорi."*u полiтехнiка> оприлюднюсться на офiцiйному вебсайтi

коледжу.
!,иректор всП (БN4ФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> забезпечус дотримання

законодавства УкраТни, у тому числi Порядку прийому на навчання до закладiв

фаховоТ .rередвиЙоI o.ui"", Правил ,rр"йоrу до всП (БМФК нУ <Запорiзька

полiтехнiка> таlабо виконання процедур вступноi кампанii керiвником закладу

освiти. Керiвник закладу вищоi освiти вiдповiдно до статуту може делегувати цi

повноваження керiвнику закладу фаховоi передвищоi освiти вiдокремленого

структурного пiдроздiлу закладу вищоi освiти,

Рiшення приймальноi KoMiciT, прийняте в межах if повноваN(енъ, е пlдставою

для видання вiдповiдного наказу директором ВСП <ýМФК НУ <Запорiзька

полiтехнiкa) таlабо виконання процедур вступнот кампанii.

Yci питання, пов'язанi з прийомом на навчання для здобуття фаховоi

передвищот освiти, вирiшуються приймалъною комiсiсю на iT засiданнях, Рiшення

приймальноТ KoMiciT оприлюднююr"." "u 
офiцiйному вебсайтi ВСП кБIчIФК НУ

кЗапорiзька полiтехнiк'' не пiзнiше наступного дня пiсля прийняття вiдповiдного

рiшення.

4. У цих Правилах термiни вжито у таких значеннях:

вступне випробування - оцiнювання пiдготовленостi вступника до здобуття

освiтньо-професiй"о.о ступеня фахового молодшого бакалавра, Що Проводиться У

формi iндивiдуальноi усноi спiвбесiди;
вступник - особа, яка подаJIа заяву(и) .rро допуск до участ1 в конкурсному

вiдборi 
"u 

одпу (декiлька) конкурсних пропозицiй;
^iндивiдуальна 

усна спiвбесiда форма вступного випробування, яка

передбачас очне або дистанцiйне (за рiшенням закладу освiти) оцiнювання

пiдготовленостi (оцiнювання знань, yMiHb iu 
"u""roK) 

вступника з одного або двох

предметiв, за результатами якоi виставляеться одна позитивна оцiнка за шкаJIою

lbo-zoo 1. npononn не менше нiж в один бал) або ухваJIюсться рiшення про негативну

обсягу бюджетних мiсць, яка

використовуеться для прийому вступникiв з числа:

iноземцiв, якi прЙбувають 
"Ь "u".ruння 

вiдповiдно до мiжнародних договорiв

Украiни;
закордонних украiнцiв, статус яких засвiдчено посвiдченням закордонного

украiнця, iякi не проживають постiйно в YKpaiHi; 
лл_:

конкурсна пропозицlя пропозицiя закладу освiти (вiдокремленого

структурного пiдроздiлу закладу освiти) чодо кiлькостi мiсць для прийому

вступникiв на певнi спецiалъноътi (одну або декiлъка спецiалiзацiй, освiтнъо-

професiйних програм, мов, музичних iHcTpyM.e":P. тощ? в межах спецiальностi),

фЪрЙ" здобуття освiти, кУРсУ, предмету (прЬдмЬтiв) iндивiдуальноI усноТ спiвбесiди,

творчих KoHKypciB, вимог до мотивацiйних листiв вступникiв, строку навчання на

ocHoBi здобутого освiтнього (освiтньо-квалiфiкацiйного) рiвня або освiтнього
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ступеня. Розрiзняють ocHoBHi та небюджетнi KoHKypcHi пропозицii. У разi якщо
конкурсна пропозицiя посднуе декiлька освiтньо-професiйних програм тощо, в

Правилах прийому зазначаються порядок розподiлу здобувачiв мiж ними та строки
обрання здобувачами таких програм не ранiше двох мiсяцiв пiсля початку навчання;

конкурсний бал - комплексна оцiнка досягнень вступника, яка обраховусться
за результатами вступних випробувань та iншими конкурсними показниками з

точнiстю до одиницi вiдповiдно до Правил прийому;
конкурсний вiдбiр - процедура вiдбору вступникiв на KoHKypcHi пропозицiТ на

ocHoBi конкурсних балiв таlабо мотивацiйнцх листiв для здобуття ocBiTHbo-
професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра вiдповiдно до Правил
прийому

мотивацiйний лист - викладена вступником письмово у довiльнiй формi
iнформацiя про його особисту зацiкавленiсть у вступi на певну освiтньо-професiйшу
програму (спецiальнiсть, заклад освiти) та вiдповiднi очiкування, досягнення у
навчаннi та iнших видах дiяльностi, власнi сильнi та слабкi сторони, до якого у разi
необхiдностi вступником може бути додано копiТ (фотокопiТ) матерiалiв, що
пiдтверлжують викладену в листi iнформацiю;

небюджетна конкурсна пропозицiя - конкурсна пропозицiя, на яку I{e

надаються мiсця для навчання за кошти державного або мiсцевого бюджету (за

державним або регiональним замовленням);
особливо небезпечна територiя - територiя Украiни, яка визнана тимчасово

окупованою в умовах военного стану вiдповiдно до пункту 3 частини першоi cTaT,Ti

3 Закону Украiни uПро забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованiй територii Украiни>, територiальнi громади, що розташованi в

районi проведення военних (бойових) дiй або якi перебувають в тимчасовiй
окупацiТ, оточенi (блокуваннi), сформованi в електроннiй формi вiдповiдно до
Положення про iнформацiйну систему формування перелiку територiальних громад,
якi розташованi в районi проведення военних (бойових) дiй або якi перебувають I]

тимчасовiй окупацii, оточеннi (блокуваннi), затвердженого постановою Кабiне'гу
MiHicTpiB Украiни вiд 07 травня 2022 р. J\Ъ 562, а у разi вiдсутностi технiчноi
можливостi формування такого перелiку в електроннiй формi затвердженi
Мiнреiнтеграцii за погодженням з Мiноборони на пiдставi пропозицiй вiдповiдних
обласних, Киiвськоi MicbKoi вiйсъкових (вiйськово-цивiльних) адмiнiстрацiй;

органiзована група вступникiв - це зовнiшньо створена роботодавцем група
вступникiв, якi вступають для здобуття фаховоi перед вищоТ освiти за однiсtо
освiтньо-професiйною програмою за кошти роботодавця;

основна конкурсна пропозицiя - конкурсна пропозицiя з визначеною кiлькiстIо
мiсць для навчання за кошти державного або мiсцевого бюджету (загальний обсяг
державного або регiонального замовлення);

рейтинговий список вступникiв - список вступникiв за черговiстtо
зарахування на навчання на конкурсну пропозицiю, що формуеться вiдповiдно ДО

Правил прийому;
старшi курси - курси освiтньо-професiйних програм закладiв фаховоТ перед

вищоi освiти, oKpiM першого;
технiчна помилка - помилка, допущена уповновarкеною особою приймалыlоТ



KoMiciT з tIитань прийняття та розгляду заяв пiд час внесення вiдомостей про

вступника або ,ur"iдо единот дЬржавноi електронноi бази з питанъ освiти (д-i _

едььо1, що пiдтвердх(усться актом про допущену технiчну помилку;

чергова сесiя прийому заяв - перiод прийому заяв та документiв пiд час

вступнот кампанii, "r.пu.rених 
правилами прийому до всп (БмФк ну

<Запорiзька полiтехнiка>>, але не менше п'яти днiв;

TepMiH (закордоннi украiнцi> вжито у значеннi, наведеному в Законi Украiни

<Про закордонних украiнцiв>.
Iншi термiни вжито у значеннях,

та кПро фахову передвищу ocBiTy>,
наведених у Законах Украiни <Про ocBiTy>

II. Прийом на навчання до ВСП (БМФк НУ <<Запорiзька полiтехнiка>>

1. Щля здобуття фаховоi передвищоi освiти приймаються:

особи, якi ,доЬуп" базову середню ocBiTy для здобуття освiтнъо-

професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною (дуальною)

бЪрrоrо здобуття освiти одночасно iз виконанням ocBiTHboi програми профiльноi

середньоi освiти професiйного спрямування;
особи, якi здобули повну загалъну середню ocBiTy (профiльну середню ocBiTy);

особи, 
"ni 

,добули освiтн"о_*"-iбiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста або

освiтньо-професiйний ступiнь фахового молодшого бакалавра;

особи, як здобули будь-який ступiнь вищот освiти.

для здобуrr" фаховоi передвищоi освiти за iншою спецiальнiстю

приймаюr"." о.Ьби, якi здобули ранiше такий освiтньо_ппоФесiй111 ,:улli:" ,"
cry.ri"" (piBeHb) вищоТ освiти або маютЬ повнУ загаJIънУ середню освlту та

.дЪбу"uоr" о."ir"ъо-професiйний ступiнь фахового молодшого бакалавра, освiтнъо-

*uuпiбi*uцiйний piBeHb молодшого спецiалiста, ступiнь вищоi освiти не менше

одного року та виконують у повному обсязi iндивiдуальний навчапьний план,

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс, Особи, якi здобули

повну загальну середню освlту, можуть прийматись на другий курс або на перший

курс (зi скороченим строком навчання),

Для здобуття фаховоi передвищоi освiти за iншою спецiальнiстю особи

можуть вступати 
"u 

дру."й курс (перший курс, у тому числi зi скороченим строком

навчання).
Вiдрахованi здобувачi освiтньо-кв€tлiфiкацiйного рiвня моподшого спецl€LJIlста

можуть бути поновленими для здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового

,nопБд-оiо бакалавра на ту саму або спорiднену в межах галузi спецiалънiстъ у тому

.urory або iншойу закладi освiти на такий самий або наступний курс, на

спецiальнiсть iншоi iалузi знань на такий самий або попереднiй курс,

вiдрахованi здобувачi вищот освiти ступенiв молодшого бакалавра, бакалавра

маютъ право бути поновленими для здобуття освiтньо-професiйного ступеня

фахового *оподЬо.о бакапавра за iндивiдуальною програмою на ту саму або

спорiднену в межах галузi знань спецiальнiсть у тому самому або iншому закладi

освiти.



З. Прийом на навчання проводиться за спецiальностями вiдповiдно ло
Перелiку галузей знань i спецiальностей, з& якими здiйснюсться пiдготовка
здобувачiв вищоi освiти, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
29 квiтня 2015 року М 266.

Прийом вступникiв на навчi
самостiйно формус ВСП (БМФК

навчання проводиться на KoHKypcHi пропозицiI, якi
НУ <Запорiзька полiтехнiка>>, що здiйснюс

пiдготовку за освiтньо-професiйним ступенем фахового молодшого бакалавра
вiдповiдно до наявних лiцензiй, та вносить до еДЕБО у визначенi цими Правилами
строки.

Назви конкурсних пропозицiй формуються без позначок та скорочень

державною мовою.

4. Особливостi прийому на навчання для здобуття фаховоТ lrередвищоТ освi'ги

до ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> осiб, мiсцем гlроживання яких е

тимчасово окупована територiя, територiя населених пунктiв на лiнiТ зiткнення ,га

адмiнiстративнiй межi або якi переселилися з неi пiсля 01 сiчня 2022 року, в частинi
проходження рiчного оцiнювання та державноТ пiдсумковоi атестацiТ, отримання
документа державного зразка про базову середню ocBiTy або повну загальну
середню ocBiTy (якщо особа не отримала документ про ocBiTy вiдповiдно до
законодавства), визначаIоться вiдповiдно до Порядку прийому для здобуття вищоТ,

фаховоi передвищоi та професiйноi (професiйно-технiчноТ) освiти осiб, якi
проживають на тимчасово окупованiй територii Автономноi Республiки Крим та
MicTa Севастополя, тимчасово окупованiй територii окремих районiв Щонецькоi та
Луганськоi областей, територiТ населених пунктiв на лiнii зiткнення, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 01 березня 2021 року J\Ъ 271,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 15 квiтня 2021 року за Jф 505lЗ6|2]
(далi - наказ J\Ъ 271).

Особливостi прийому на навчання для здобуття фаховоi передвищоТ освiти
осiб, якi заресстрованi на особливо небезпечнiй територii, або примусово
перемiщенi (депортованi) на тимчасово окуповану територiю, територiю Росiйськоi
Федерацii або Республiки Бiлорусь визначаються у роздiлi VIII цих Правил.

II[. Щжерела фiнансування здобуття освiтньо-професiйного ступеIIя

фахового молодшого бакалавра

1. Фiнансування пiдготовки здобувачtв

фахового молодшого бакалавра здiйснюеться:
освiтньо-професiйного ступеня

за рахунок видаткiв державного бюджету у державних закладах освiти
(державне замовJIення) ;

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

2. Громадяни Украiни мають право безоплаrно здобувати фахову передвиrцу
ocBiTy в ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно
до стандартiв фаховоi передвищоi освiти, якщо вони не здобули фахову передвищУ

6
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ocBiTy або освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста впродовж восьми

по.r.р.дriх poKiB за кошти д.р*u""ъго або мiсцевого бюджету, Це обмеження не

застосовуеться до учасникiв бойових дiй,
особи, якi здобули повну загальну середнIо ocBiTy за кошти державного або

мiсцевого бюдrкету, можуть вступ ати для здобуття освiтньо-професiйного ступеня

фахового *опод-ого бакалавра на ocнoBi базовоi середньоI освiти лише за кошти

фi."ч""* або юридичних осiб,

3. Iноземцi та особи без громадянства, у тому числi закордоннi украiнцi, якi

визнано бiженцями, та особи, якi
постiйно проживають в Украiнi, особи, яких визнано бiженцями, та осоOи, якr

потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фаховоТ передвищоi

освiти HapiBHi з громадянами Украiни, зокрема за кошти державного або мiсцевого

бюдritету.

фахову ocBiTy, мають право на здобуття4. Особи, якi здобувають фахову передвищу освlту, мають rrIJaBu на 5лu\,,J/ l lT

освiти одночасно за декiлъкоЙа освiтнiо-професiйними програмами у закладi

фаховоТ передвищоТ освiти, а також у декiлько* .uпrruдах професiйноТ (професiйно-

технiчнот), фаховоi передвищоi (вичоi) освiти за рiзними формами здобуття освiти
lv1\lrr LLLЧ\)' 'f*'^* 

,днiеi освiти за кошти державноГо абО МiСЦеВОГО
за умови отримання тlльки о

бrоджету
не допускасться навчання за двома чи бiльше спецlальностями

(спецiалiзацiями, освiтнiми програмами, рiвнями, ступенями, формами здобуття

освiти) за кошти державного або мiсцевого бюджетiв,

IV. обсяги прийому та обсяги державIIого замовлення

1. Прийом на навчання здiйснюеться в ме}ках лiцензованого обсягу за кожною

спецiальнi.rrо. Прийом на навчання на другий курс здiйснtостъся в межах вакантних

мiсць лiцензованого обсягу.
Лiцензов аний обсяг встановлюеться для кохtноI спецlальност1 1 визначае

максимальну кiлькiсть здобувачiв фаховот передвищоТ освiти на одному Kypci (роui

навчання), яким заклад оЬвiти може одночасно забезпечити здобуття фаховоТ

передвищот освiти вiдповiдно до лiцензiйних умов,

2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного

бюджету) Ъдiйснюеться на спецiалъностi та форми здобуття фаховоi передвищоТ

освiти, за якими воЕо сформоване Кабiнетом MiHioTpiB Украiни. MiHicTepcTBo освiти

i науки Украiни здiйснюс розмiщення державного замовJIення в розрiзi закладiв

освiти, спецiальНостеЙ (спецiалiзацiй, конкурсНих пропОзицiй - у разi необхiдностi),

форм здобуття освiти та основи здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового

молодшого бакалавра.
прийом на навчання за кошти державного бюджету (зu державним

замовленням) здiйснюють заклади освiти, якi мають лiцензiю на пiдготовку

здобувачiв фаховоi передвищоТ освiти за освiтньо-професiйним ступенем фахового

молодшого бакалавра^за вiдповiдною спецiальнiстю, отриману не пiзнiше нiж З1
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грудня 2021року, за кошти фiзичних або юридичних осiб - не пiзнiше нiж 31 травня
2022 року.

З. Обсяг прийому за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBHi
KoHKypcHi пропозицiI визначаеться ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiкa> у
межах рiзницi мiж лiцензованим обсягом з урахуванням його подiлу за формами
здобуття освiти та загЕuIьним обсягом бюджетних мiсць. Цей обсяг може
коригуватись з урахуванням фактичного виконання дер}кавного замовлення.

Обсяг прийому на небюд}кетну конкурсну пропозицiю визначаеться ВСП
(БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiкa> у межах лiцензованого обсягу.

4. Загальний обсяг бюджетних мiсць для основних конкурсних пропозицiй,
обсяг прийому за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBHi KoHKypcHi
пропозицii, обсяг прийому на небюджетнi KoHKypcHi пропозицii визначаIоться у
Правилах прийому в межах лiцензiйного обсягу (пiсля отримання необхiдноТ
iнформацii вiд державного замовника) та оприлюднюються на офiцiйному вебсайтi
ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> .

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

1. Порядок роботи приймальноi KoMicii:

перiод проведення вступноi кампанii графiк роботи приймалъноi KoMiciT може
коригуватися).

2. Прийом заяв та документiв,
зарахування на навчання вступникiв на

Понедiлок - п'ятниця: 08:00 - 18:00 год, субота - недiля 08:00 - 16:00 год (в

вступнi iспити, конкурсний вiдбiр ,га

ocHoBi базовоТ середньоI освiти за денною
ьноi) формою здобуття освiти проводиться в TaKi строки:

Етапи вступноi кампанii
Вступники на ocнoBi базовоi середньоТ

освiти

Початок реестрацii електронних
кабiнетiв вступникiв, завантаження

необхiдних документiв
23 червня

Завершення реестрацii електронних
кабiнетiв вступникiв, завантаження

необхiдних документiв
З1 хtовтня

Початок прийому заяв та документiв 30 червня

Закiнчення прийому заяв та документiв 1З липня о 18:00 год

,Щодатковий прийом документiв
(виключно за кошти фiзичних або

юридичних осiб)
з 14 липня до 31 тtовтня



, 14,"п"" д" 2| лlипня (чергова сесiя

для вступникiв, якi вступають на мiсця

державного замовлення)
з24 липня до 28 серпня (додаткова сесiя,

для вступникiв, якi вступають на мiсця

за кошти фiзичних таlабо юридичних
осiб)

Сrрок, проведення iндивiдуальних

усних спiвбесiд

не пiзнiше: 12:00 год 26 липня
TepMiH формування та оприлюднення

рейтингового списку вступникiв iз

зазначенням рекомендованих до

зарахування за державним замовленням

до 12:00 год 28 липня
Закiнчення строку виконання

встугIником вимог до зарахування на
* "i лrr- паl,tlт.ятlтJa)гп аяlловпення.l{л лчу

за дер}кавним замовленням -
не пiзнiше 18:00 год 30 липня;

за кошти фiзичних або юридичних
осiб - не пiзнiше HirK 03 серпня;

додаткове зарахування не пiзнiше HiTc

31 itсовтня

Термiни зарахування вступникiв

П.р.".дення на BaKaHTHi мiсця

державного замовлення осiб, якi

зарахованi на навчання за кошти

фiзичних або юридичних осiб

не пiзнiше 08 серпня

Bcix iнш"* *ur..орiй вступникiв за денною (дуальною) формою здобуття освiти

Етапи вступноi кампанiТ

01 липняПочаток реестрацii електронних
кабiнетiв вступникiв, завантаженЕя

необхiдних документЦ_
Завершення реестрацiТ електронних
кабiнетiв вступникiв, завантаження

необхiдних докуменцд--
31 rковтня

Початок прийому заяв та документiв

14 липня (чергова сесlя для вступникlв,
якi вступають на мiсця державного

замовлення)
27 лиrпя (додаткова сесiя, для

вступникiв, якi вступають на мiсця за

кошти фiзичних таlабо юридичних о

о tВЮ0 год 05 серпня (чергова сесiя для
вступникiв, якi вступають на мiсця

державного замовлення)
о 18:00 год2'7 вересня @

Закiнчення прийому заяв та документiв
для осiб, якi вступають на ocHoBi

iндивiдуальноi усноТ спiвбесiди

и:

9



за кошти фiзичних таlабо юридичних

о 18:00 год 31 серпня
результатiв нацiонагIьного

мультипр едметного теата (зовнirrтнього

незtшежного оцiнювання
з 08 ..р.rня по 16 серпня (чергова сесlя

для встуtlникiв, якi вступають на мlсця

дер}кавного замовлення)

з 17 серпня по 28 вересня (додаткова

сесiя, для вступникiв, якi вступаIотъ на

мiсця за кошти фiзичних таlабо
идичних осб

Строки проведення iндивiдуаJIьних

усних спiвбесiд

не пiзнiше 12:00 год 1 вересня

TepMiH оприлюднення рейтингового
списку встуцникiв iз зазначенням

рекомендованих до зарахування на

йсця за державним замовленням, якi

вступають на ocнoBi iндивiдуальноТ

до 12:00 год 06 вересня
Закiнчення строку виконання

встуtIником вимог до зарахування на

мiсця державного замовлення

12:00 год 08 вересня;

за кошти фiзичних або юридичних

осiб - не пiзнiше 12:00 год 16 вересня

(додаткове зарахування на вiльнi мiсця

виключно за кошти фiзичних або

осiб - не пiзнiше нiж 30 листопада

Термiни зарахування вступникiв

не пiзнiше 26 вересня
П.р.".лення на BaKaHTHi мiсця

державного замовлення осiб, якi

зарахованi на навчання за кошти

бi.".rп"* або юриличних ОСiб

4. прийом заяв та документiв, конкурсний вiдбiр i зарахування на навчан}Iя

органiзованих груп вступник1" i;; ".ry"""niB 
на ocrroBi базовоi середньоi освiти)

може бути доr"оп."о MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни за зверненням

Спiльного предсТавницъко.о op.u"y роботодавцiв на начiоналlному piBHi, обласних

(галузевих) органiзачiй робътодавцiв за рахунок коштiв юридичних осiб

iроОоrолuuцi"), аJIе не пiзнiше 30 листопада, ' 
______,_ __,i лппопл_ллоqтJi ,rя осос

5. Iндивiдуuп"rri ycHi спiвбесiди дпя вступникiв, якi заресстрованi на особлиtзо

небезпечнiй територiт, проводятъся дистанцiйно за ix зверненням,
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VI. Порядок прийому заяв та документiв для участi у конкурсному

вiдборi на IIавчання до всп (БМФк нУ <<Запорiзька полiтехнiка>>

1. Вступники на навчання для здобуття фаховот передвищоi освiти на основ1

базовот або повноi загальноi (профiльноi) середньоi освiти подають заяви:

тiльки в електроннiй форr1 (через електронний кабiнет), kpiM визначених у

цьому пунктi випадкiв;
тiльки у паперовiй формi:
за наявностi розбiжнъстей У даних вступника в еЩЕБО (прiзвище, iм'я, по

батьковi (за наявностi), дата народження, стать, громадянство тощо) i у

вiдповiдному документi про ранiше здобутий освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний)

piBeHb, ступiнь вищоi освiти та у сертифiкатi нацiонального мультипредметного

Ъ..ru чи зовнiшнього незалех(ного оцiнювання (у разi ik подання);;

у разi подання iноземного документа про ocBiTy;

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

запровадяtення фотополiмерних технологiй ii виготовлення;

у разi подu""" документiв iноземцями та особами без громадянства;

у разi подання заяви пiсля завершення cTpoKiB роботи еJIектронних кабiнетiв;

у разi немох(ливостi заресструвати електронний кабiнет або подати заяву в

.п.*rроrнiй формi з iнших rrр".п"п, що пiдтвердх(ено довiдкою приймальноi KoMiciT

ВСП i БMOK НУ <Запорiзька полiтехнiка>,

2. Iншi категорii вступникiв, KpiM

подають заяви тiльки в паперовiй формi,

зазначених у пунктi 1 цього роздiлу,

3. Заява в електроннiй формi подасться вступником шляхом заповнення

електронноi форм, " 
p.rn"Mi онлайн та розгляда€ться приймалъною комiсiею всп

<ьмок Ну <запорiзька полiтехнiкn> у порядку, визначеному законодавством,

всП u5мФk НУ <Запорiзька полiтехнiка>> створюе ко.нсулътацiйний центр

при приймальнiй KoMicii для надання допомоги вступникам пlд час подання заяв в

.п.пrроrнiй формi. Вступники можуть звернутися до консультацiйного центру ВСП
(БN4ФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> з метою створення електронного кабiнету,

внесення заяв в .п.пrро"нiй формi, завантаження додатка до документа про базову

або повну загаJIъну(профiльну) середню ocBiTy,

4. Заяву в паперовiй формi вступник подае особисто до приймальноi koMiciT

всП кБМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>. Вiдомостi кожноi заяви в паперовому

виглядi рееструе уповноважена особа приймальноi koMicii в едЕБо в день

прийняття заяви.

5. У заявi вступники вк€Iзують конкурсну пропозицiю iз зазначенням

спецiальностi (освiтнъо-професiйноi програми) та форми здобуття освiти,

вступники' мiсце проживання яких заресстровано (задекларовано) на

особливо небезпечнiй територii, зазначають це в заявi.
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Пiд час подання заяв на ocHoBHi KoHKypcHi пропозицii вступники обов'язково
зазначають один з таких BapiaHTiB:

<Претендую на участь у KoнKypci на мiсця державного замовлення i на участь
у KoнKypci на мiсця за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб у разi неотримання

рекомендацii за цiею конкурсною пропозицiею за кошти державного бюджету (за

державним замовленням)>> ;

<Претендую на участь у KoнKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних таlабо
юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведення в межах вступноТ
кампанiТ на мiсця дер}кавного замовлення).

Пiд час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицiю вступники
претендуютъ на участь в KoнKypci виключно за кошти фiзичних або юридичних осiб
i проiнформованi про неможливiсть переведення в межах вступноТ кампанiТ на мiсtlя
державного замовлення.

,.Що заяви вступник додае мотивацiйний лист, який подастъся в електронному
виглядi (електронному виглядi або паперовiй формi для осiб, якi подають заяву в

паперовiй формi), додатки до мотивацiйного листа приймаються на визначенiй
Приймальною комiсiею ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>> електроннiй
поштовiй скриньцi.

6. Пiд час подання заяви в паперовiй формi вступник пред'являе особисто
оригiнали:

документа (одного з документiв), що посвiдчус особу, передбаченого Законом
Украiни <Про единий державний демографiчний ресстр та документи, шIо

пiдтверджують громадянство, посвiдчують особу чи Tr спецiальний статус)). Особи,
яким виповнилося |4 poKiB пiсля 01 вересня 2021 року, можуть вступати за
свiдоцтвом про народження за умови пред'явлення особисто документа (одного з

документiв), що посвiдчуе особу передбаченого Законом Украiни <Про Сдиний
державний демографiчний ресстр та документи, що пiдтверджують громадянство,
посвiдчують особу чи iT спецiалъний статус) впродовж 90 календарних днiв пiсля
зарахування. В iншому випадку нак€в про зарахування скасовуеться в частинi, що
стосуеться цiеi особи);

вiйськово-облiкового документа (у вiйськовозобов'язаних вiйськових
квиткiв або тимчасових посвiдчень, а у призовникiв - посвiдчень про приписку до
призовних дiльниць), KpiM випадкiв, передбачених законодавством;

документа (державного зразка) про ранiше здобутий освiтнiй (ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнъ фаховоi передвищоi, вищоТ освiти, на ocнoBi якого
здiйснюеться вступ, якщо iнформацiя про нього не зберiгаеться в единiй дер>rсавнiй
електроннiй базi з питань освiти.

Вступники, якi rrроживають на тимчасово окупованiй територii УкраТни або

переселилися з неi пiсля 01 сiчня 2022 року, а також вступники, якi проживаIоть I{a

територii населених пунктiв на лiнii зiткнення та адмiнiотративнiй межi ПодаютЬ

документи з урахуванням особливостей, передýачених наказом J\Ъ 271.

Якщо з об'сктивних причин документ про здобутий освiтнiй (ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь фаховоi передвищоi, вищоi освiти вiдсутнiй, мох(е
подаватись довiдка дерх(авного пiдприемства кIнфоресурс) або виписка З РеестрУ
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документiв про ocBiTy едЕБО про його здобуття, у тому числ] без подання додатка

документа про здобутий'освiтнiЙ (освiтнъо-квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь фаховоi

передвищоТ, вищоi освiти.

7. До заяви,поданоТ в паперовiй формi, вступник додае:

копiю документа (одного Ъ допуrентiв), що посвiдчуе особу, передбаченого

законом Украiни <про единий державний демографiчний ресстр та документи, що

пiдтвердхtуIоть громадянство, посвiдчують особу чи if спецiальний статус>;

копilо вiйсiково-облiкового документа (у вiйсъковозобов'язаних - вiйськових

квиткiв або тимчасових посвiдчень, а у призовникiв - посвiдчень про приписку до

призовних дiлъниць), KpiM випадкiв, передбачених законодавством;

копiю допуr.rru 1д.р*uвного зразка) про ранiше здобутий освiтнiй (ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнu фаховоТ передвищоi, вищоi освiти, на ocнoBi якого

здiйснюеrr." ".rу.r, 
якщо i"6ормачiя про нього не зберiгаеться в единiй дерrкавнiй

електроннiй базi з питань освiти;
чотири кольоровi фотокартки розмiром 3 х 4 см,

вступники, якi .rро"од"r" iндивiдуальнi ycHi спiвбесiди допускаються до

участi в них за наявно""i ор".iналу документо, Що посвiдчус особу (свiдоцтва про

народження для осiб, яким 
"".rо"rпоеться 

14 poKiB пiспя 01 квiтня 2022 року), та

екзаменацiйного листка з фотокарткою,

8. Копiт документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiалъних умов

особою, яка зарахована на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб на

ocHoBi базовоi середнъоТ освiти, на переведення на BaKaHTHi мiсця деря(авного

замовлення, вступник подае особисто одночасно з виконанням вимог для

зарахування на мiсця за кошти фiзичних або юридичних осiб, чшIе не пiзнiше нiж 25

"ф..r". Копii документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiалъних

умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фiзичних або rоридичних осiб на

ocHoBi повноi .u.uп""оi (профiлъноi) середньоi освiти, на переведення на BaKaHTHi

мiсця державного або рa.iо"-"ного замовлення, вступник подас особисто

одночасно з виконанням вимог для зарахування на мiсця за кошти фiзичних або

юридичних осiб, аJIе не пiзнiше нiж 25 Ntовтня. Не поданi своечасно документи, що

.uъ"iдrують пiдстави для отримання спецiальних умов на переведення на BakaHTHi

мiсця державного замовлення, унеможливлюють Тх реалiзацiю.

9. yci копii документiв засвiдчуються за оригiнаJIами приймальною комiсiею

всП кБVlФК НУ <Запорiзька полiтЬхнiка>. Копii документп, Що посвiдчус особу,

вiйськового квитка (посвiдчення про приписку) не пiдлягають засвiдченню. Копii

документiв без пред'явлення оригiналiв не приймаються.

11. Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку пiдстав спецiальних умов для осiб,

якi зараховьнi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб, на переведення

на BaKaHTHi мiсця державного замовлення,
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1,2. tфиймаJIьна комiсiя розглядае заяви та документи вступникiв i приймае

рiшення про допуск до участi в конкурсному вiдборi для вступу на навчання до ВСП
(БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> протягом трьох робочих днiв з дати ресстрацiТ
заяви в еДЕБО, аJIе не пiзнiше наступного дня пiсля завершення прийому
документiв. Оприлюднення поточних рейтингових спискiв вступникiв здiйснюеться
на вебсайтi ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> на пiдставi даних, внесених
до еДЕБО.

13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявноIо лiцензiеIо i
сертифiкатом про акредитацiю вiдповiдноi освiтньо-професiйноТ програми
(спецiальностi) фiксуються в заявi вступника i пiдтверджуIоться його особистим
(квалiфiкованим електронним) пiдписом пiд час подання заяви.

14. Паперова заява, зареестрована в СДЕБО, може бути скасована ВСП
(Б1\4ФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>> на пiдставi рiшення приймальноТ KoMicii zto

дати закiнчення прийому документiв на навчання для паперових заяв та не пiзнiш яtк

за день до дати закiнчення подання електронних заяв за умови допущення технiчно'i
помилки пiд час внесення вiдповiдних даних до еДЕБО, що пiдтверджуеться актом
про допущену технiчну помилку, сформованим в СДЕБО. Скасована заява
вважасться неподаною, а факт такого подання анулюеться в е.ЩЕБО.

15. Пiд час прийняття на навчання осiб, якi подають документ про здобу,гий за
кордоном ступiнь (piBeHb) освiти (даrri - Щокумент), обов'язковоIо е процедура
визнання i встановлення еквiвалентностi Щокумента, що здiйснrоеться вiдповiдно ло
наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 05 травня 20t5 року J\Ъ 504 <Щеякi
питання визнання в Украiнi iноземних документiв про ocBiTy)), заресстрованого в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни27 травня 2015 року за Jф 6|4127059.

VII. Конкурсний вiдбiро його органiзацiя та проведення

1. Конкурсний вiдбiр на навчання для здобуття фаховоi передвищоТ освiти
здiйснюеться за результатами вступних випробувань :

на основ1 Оазовоt середньо1 освlти для вступу на мlсця державного
(регiонального) замовлення - у формi iндивiдуальноi усноi спiвбесiди; на ocHoBi

на ocHoBi базовоi середньоТ освiти для вступу мlсця

базовоi середньоi освiти для вступу на мiсця за кошти фiзичних або юридичних осiб

- на ocнoBi розгляду мотивацiйних листiв;
на ocнoвi повноi (профiльноi) загальноi середньоi освiти для вступу на мiсtlя

державного (регiонального) замовлення - у формi iндивiдуальноi усноi спiвбесiди;
на ocнoBi повноi (профiльноi) загальноi середньоi освiти для вступу на мiсця за
кошти фiзичних або юридичних осiб - на ocнoBi розгляду мотивацiйних листiв;

на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого робiтника дJIrl

вступу на мiсця державного (регiонального) зрмовлення - у формi iндивiдуальноТ

усноi спiвбесiди; на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого

робiтника для вступу на мiсця за кошти фiзичних або юридичних осiб - на ocHoBi

розгляду мотивацiйних листiв.
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2. Конкурсний вiдбiр проводиться на ocHoBi конкурсного баrа (розгляду

мотивацiйних листiв), який розраховуеться вiдповiдно до Правил прийому,

з. ,щля конкурсного вiдбору осiб, якi на ocHoBi базовоi або повноi загальнот

(профiльноi) ..р.дrп"оТ освiти вступають на навчання для здобуття фаховоi

передвищоТ o."ir", зараховуються результати iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди,

розгляду мотивацiйного листа у встановлених Правилами прийому випадках,

4. Конкурсний бал (I(Б) обчислюеться:

1) лля вступу на ocнoBi базовоТ або повноi загальноi (профiльноi) середньоi

освiти на мiсця державного (регiонального) замовлення:
КБ = УС,

де Ус - оцiнка iндивiдуальноi усноi спiвбесiди, яка може включати до десяти

додаткових балiв за успiшне закiнчення пiдготовчих kypciB всп 11ýмФк ну
<запорiзька полiтехнiка> для вступу до нього,

Щля осiб, зареестрованих у селах, якi здобули у piK вступу базову або повну

загальну середню ocBiTy у .u*пuдu* освiти, що знаходятъся на територii сiл,

ооr*ур." ий балмножитъся на сiльський коефiцiент (ск), СК дорiвнюе 1,05,

ПриймаЛьна комiсiя здiйСнюе перевiркУ вiдповiдностi довiдки додатку 1З ло

Правил ресстрацiТ мiсця проживання, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни^ вiд ЪZ березня 20it6 року J\b 2о'7 або витягу з реестру територiальноТ

.роruдtа (зокрема, сформованого з використанням засобiв Сдиного державного

uЪбrrорruлу електронних послуг), передбаченого Порядком створення, ведення та

адмiнiстрування peecTpiB територiалъних громад, затвердженим постановою

Кабiнету 
-MiHicTpiu 

ЧпрЫ"и вiд 07 лютого 2О22 року J\ъ256, затверджуе його своТм

рiшенням i вноiить iнформацiю до едЕБо. У разi подання вступником заяви в

Ъп.*rроrнiй формi приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку вiдповiдноi iнформачii

на пiдставi його сканованоi копii (фотокопii),

замiсть проходження iндивiдуалъноi усноi спiвбесiди вступник може подати

результатИ зовнiшньогО незалежногО оцiнюваннЯ (20|9-2021 poKiB у будь-яких

комбiнацiях) або нацiонального мультипредметного теста. У такому разi

конкурсний бал вступника визначаеться як середнiй бал з двох предметiв

зовнiшнього незап.*"о.о оцiнювання (украiнськоi мови та пiтератури/укратнсъкот

мови, предмету на вибiр вступника) з пiдвищенням на 25 вiдсоткiв, аJIе не вище 200

балiв, або середнiй баг ycix предметiв нацiонального мультипредметного теста без

використання вагових кЬефiчiЬнтiв з пiдвищенням на 25 вiдсоткiв, але не вище 200

балiв.
особам, якi е членами збiрних команд Украiни та брали участь у мiжнародних

олiмпiадаХ (вiдповiднО дО наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни),

олiмпiйських, Пuраолirпiйських i Щефлiмпiйських iграх (за поданням MiHicTepcTBa

молодi та спорту УкраТни), зараховуеться оцiнка 200 балiв.
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5. Оцiнки з документа про базову або повну заг€шIьну середню ocBiTy, яКi

виставленi за 5-бальною шкаJIою, враховуються так: (3) вiдповiдаС ((б)), (4)
вiдповiдае ((9)), <<5>> вiдповiдас (12). У разi вiдсутностi з об'ективних причиН ДоДаТКа

до документа про базову або повну загальну (профiльну) середню ocBiTy йОгО

середнiй бал за 1,2-баslьною шк€шою вважаеться таким, що дорiвнюе2.

6. У разi вiдсутностi з об'сктивних причин додатка до документа про здобутиЙ
освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb), ступiнь вищоТ освiти його середнiй бал

вважаеться таким, що вiдповiдае мiнiмальному можливому значенню.

7. ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> у Правилах приЙому
самостiйно визначае MiHiM€uIbHe значення кiлькостi балiв вступних випробуваНЬ, З

якими вступник допускаеться до участi у конкурсному вiдборi (дОДаТОК 3).

8. Програми iндивiдуальних усних спiвбесiд затверджуе ГоЛОВа

Приймальноi KoMicii не пiзнiше нiж 31 травня вiдповiдного року вступноТ кампанiТ.

Iндивiдуальнi ycHi спiвбесiди для вступникiв на ocнoBi повноТ загальНОТ

(профiльноI) середньоi освiти проводяться за програмами зовнiшнього незалех(ноГо

оцiнювання на ocHoBi повноi заг€шъноi середньоi освiти.
Програми iндивiду€tльних усних спiвбесiд обов'язково оприлюднЮЮТЬСЯ

на вебсайтi (вебсторiнцi) ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiкu. У програмах
мають мiститися критерii оцiнювання пiдготовленостi вступникiв.

Форму проведення iндивiдуальних усних спiвбесiд ВСП (БМФК НУ
<Запорiзъка полiтехнiка> обирае самостiйно з урахуванням необхiдностi створеннЯ
безшечних i нешкiдливих умов та дотриманням медико-санiтарних вИМоГ.

Вимоги до мотивацiйних затверджуються головою ПриймальноТ KoMici та

оприлюднюються на вебсайтi (вебсторiнцi) ВСП (БМФК НУ <Запорiзька

полiтехнiка>> не пiзнiше 1 червня.
заклад освiти проводить перевiрку мотивацiйних листiв на оригiнальнiс,гь

текстУ та забезпечуе можливiсть доступу до результатiв такоТ перевiрки

уповноваженому з питань запобiгання та виявлення корУпЦii (ДаЛi

уIIовноважений).

9. Особи, якi без поважних причин (визнаних такими за рiшенНяМ
приймальноТ KoMiciI) 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 гtiсля ДЫlИ

закiнчення прийому документiв, до участi у конкурсному вiдборi не допускаIоТЬСЯ.
Перескладання вступних випробуванъ не допускасться.

10. Апеляцii на результати вступних випробувань, проведенi ВСП КБМФК
НУ кЗапорiзька полiтехнiка>>, розглядас апgляцiйна комiсiя ВСП (БМФК НУ
<запорiзька полiтехнiка>>, склад та порядок роботи якоi затверджуються наказом

коледжу, з урахування необхiдностi залучення до iT дiяльностi представникiв
громадськостi, органiв студентсъкого самоврядування, зовнiшнiх еКСПеРтiВ.
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11. Вiдомостi щодо результатiв вступних випробувань та iнших конкурсних

показникiв вносяться до еДЕБО.

|2. Рiшенням приймальноi KoMicii результати iндивiдуальноi усноi спiвбесiди

щодо вступу на певну конкурсну пропозицirо Mo)ItyTb бути зарахованi за заявою

вступника дJIя участi в конкурсному вiдборi на iншу конкурсну пропозицiю, для якоТ

передбачено проходження iндивiдуальнот уснот спiвбесiди, в всп (БмФк ну
<Запорiзька полiтехнiка>.

yIII. Спецiальlli умови участi в конкурсному вiдборi для здобуття ocBiTHbo-

професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра

1. Спецiальними умовами на здобуття фаховоi передвищот освiти за кошти

державного або (за дерrкавним замовленням) е:

зарахування за результатами позитивноi оцiнки iндивiдуальноi уснот
спiвбесiди або творчого конкурсу на мiсця державного замовлення;

переведення на BakaHTHi мiсця державного замовлення осiб у порядку,

передбач.rоrу Правилами прийому, якщо вони зарахованi на навчання за iншими

джерелами фiнансування на основну конкурсну пропозицiю
2. Проход"ri вступнi випробування у формi iндивiдуальноТ усноi спiвбесiди

або творчого конкурсу та в разi отримання позитивноi оцiнки рекомендуються до

зарахування на навчання за кошти державного бюдrкету (rа дерх(авним

замовленням) (kpiM випадку, якщо в заявi зазначено: <претендую на участь у
KoHKypci u"*пй*rо на мiсця за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб,

повiдомлений про неможливiсть переведення в межах вступноi кампанii на мiсця

державного або регiонального замовлення>>):

особи з iнвалiднiстrо внаслiдок вiйни вiдповiдно до пунктiв 10_14 cTaTTi 7

Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii iх соцiального захисту);- 
особи, яким Законом Украiни <Про статус i соцiальний захист громадян, якi

постраждаJIи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> надане право на прийом без

екзайенiв до державних закладiв вищоi освiти за результатами спiвбесiди;

особи з iнвалiднiстю, якi неспромохtнi вiдвiдувати заклад освiти (зu

рекомендацiею органiв охорони здоров'я та соцiального захисту населення);

особи, вйзнанi постраждалими учасниками Револrоцii Гiдностi, учасникамИ
- ' 1повiдно до Закону УкраТни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ikооиових дlи вlд

соцiальНого захиСТУ), У томУ числi Ti з них, якi проходять вiйськову службу (KpiM

вiйськовослух<бовцiв строковоi служби) в порядку, визначеному вiдповiдними

положеннями про проходження вiйськовоi служби громадянами Украiни;

дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiклування, особи з ix числа;

особи, ,iaц.* проживання яких с тимчасово окупована територiя, територiя

населених пунктiв на лiнiТ зiткнення та адмiнiстративноI межi (якi не зареестрованi

як внутрiшньо перемiщенi особи) або переселилися з Hei пiсля 01 сiчнЯ 2022 року;- 
Ъсоби, мiсце проживання яких зареестровано (задекларовано) на особливо

небезпечнiй територiТ;
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дiти загиблих (померлих) осiб, визначених у частинi першiй cTaTTi 101

Закону Украiни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ik соцiального захисту", особи

з ik числа;
особи, один з батькiв яких загинув або помер внаслiдок поранень, калiцтва,

контузii чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час участi У РеВОЛЮЦiТ

Гiдностi;
особи, один з батькiв яких був учасником бойових дiй на територiТ iнших

держав, якi загинули (пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення, контУЗiТ

чи калiцтва, одержаних пiд час военних дiй та конфлiктiв на територii iнших Дерх(аВ,

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 вiйськовослуrкбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою особою пiд час виконаннЯ нИМ

обов'язкiв вiйськовоi служби;
особи, у яких один iз батькiв (усиновлювачiв) буu полiцейсъкИМ, яКИй

загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою особою пiд час викоНаннЯ НИМ

службових обов'язкiв, протягом трьох poKiB пiсля здобуття вiдповiдноТ загальНОТ

середньоi освiти;
особи з iнвалiднiстю I, II груп та дiти з iнвалiднiстю BiKoM до 18 poKiB, якиМ

не протипоказане навчання за обраною спецiальнiстю;
особи з iнвалiднiстю з числа учасникiв лiквiдацiT наслiдкiв aBapiT на

Чорнобильськiй АЕС та потерпiлих вiд Чорнобильськоi катастрофи, ЩоДо якИх

встановлено причинний зв'язок iнвалiдностi з Чорнобильською катастрофоо, xBopi
внаслiдок Чорнобилъсъкоi катастрофи на променеву хворобу, - категорiя 1 та осОбИ,

якi постiйно прожив€uIи у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення з МоМеНТУ

аварiI до прийняття постанови про вiдселення, (категорiя 2),

дiти осiб, визнаних постраждалими учасниками Револrоцii ГiднОС'Гi,

учасниками бойових дiй, особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiДНО ЛО

Закону УкраIни кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантiI iх соцiального ЗахистУ);
шахтарi, якi мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж три роки, а ТаКОЖ

протягом трьох poKiB пiсля здобуття загальноi середньоi освiти особи, батЬКИ ЯКИХ е

шахтарями та мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж 15 poKiB або якi ЗаГиНУЛИ

внаслiдок нещасного випадку на виробництвi чи стали особами з iнвалiднiстtо I або

II групи;
iноземцi та закордоннi украiнцi у межах квоти для iнозеМЦiВ.
Iнформацiя щодо осiб, якi мають права на спецiальнi умови Участi У

конкурсному вiдборi пiд час вступу, вноситься до СДЕБО (iз доданняМ сКаНОВаНИХ

копiй документiв, що пiдтверджують цi права).

з. Якщо кiлькiсть вступникiв, яких рекомендовано до зарахуванI{rI

вiдповiдно до пункту другого цього роздiлу та якi пiдтверджуIоТЬ НаВЧаННЯ,

перевищуе тридцять вiдсоткiв наданого загального обсягу бюдя<етних мiсць за

певноЮ спецiальНiстЮ (спецiалiзацiею), то всП (БМФК нУ <Запорiзька

полiтехнiка> може звернутись до вiдповiдного державного замовника щодо
збiльшення заг€uIьного обсягу бrоджетних мiсць на обсяг цього перевищення I]
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межах лiцензованого обсягу вiдповiдноi спецiальностi.

4. MorKyTb бути переведенi на BaKaHTHi мiсця державногО замовленнЯ В

nорядку Taki kaTeiopii осiб, зарахованi на навчання за iншими джерелами

фiнансуванIIя на основну конкурсну пропозицiю, якщо вони здобули позитивну

оцiнrtу-на iндивiдуальнiй уснiй спiвбесiдi у встановленi Правилами прийому строки]

вступники на ocHoBi базовоi середньоi освiти, якi подали документи, що

пiдтвердхtують спецiальнi умови здобуття фаховоi передвищоi освiти за кошти

д.рп.u"rого бюджету, передбаченi пунктом другим цього роздiлу, пiсля завершення

прийому документiв, але не пiзнiше 30 вересня;

вступники на ocцoBi повноi загальноi (профiльноi) середньоi освiти, якi подали

документи, Що пiдтвердя(уIоть спецiальнi умови здобуття фаховоi передвищоi освiти

за кошти державного або мiсцевого бюджету, передбаченi пунктом другим цього

роздiлу, пiсля завершення прийому документiв, але не пiзнirrrе 31 rковтня;

особи, якi е внутрiшньо перемiщеними особами вiдповiдно до ЗакОну УкраiнИ

кПро забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб>;

дiти з багатодiтних сiмей (п'ять i бiльше дiтей)

Ix. Рейтинговi списки вступникiв та рекомеIrдацii до зарахування

1. Рейтинговий список вступникiв формуеться за категорiями в такiй

послiдовностi:
вступники, якi мають право на зарахування за результатами позитивно1 оцlнки

iндивiдуальноi уснот спiвбесiди або творчого конкурсу на мiсця державного або

регiонального замовлення;
вступники, якi MaIoTb право на зарахування на загальних умовах,

2. Список вступникiв, якi мають право на зарахування, впорядковуеться в

межах кожноi зазначеноТ в пунктi першому цього роздiлу категорii:

за конкурсним балом вiд бiпьшого до меншого;
за результатами розгляду мотивацiйних листiв в iнших випадках;

при проведеннi конкурсного вiдбору на мiсця за кошти фiзичних та

ор"д""rr" оЪiб тiльки за результатами розгляду мотивацiйних листiв, побудова

р.йrr".ового списку за результатами оцiнювання мотивацiйних листiв здiйснюеться

лише у випадку, коли кiлькiсть вступникiв перевищуе кiлькiсть мiсць лiцензованого

обсягУ видiленОго длЯ вiдповiдНоi категОрii вступникiв у поточI{ому роцi. У випадку

коли кiлькiстъ вступникiв не перевищуе кiлькiсть видiлених мiсць лiцензованого

обсягу рейтинговий список формусться в алфавiтному порядку.

3. У рейтинговому списку вступникiв зазначаються:

прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) вступника;
конкурсний балвступника (KpiM зарахованих за спiвбесiдою);
ознака пiдстав для зарахування за резулътатами позитивно1 оцlнки

iндивiдуалъноi усноi спiвбесiди на мiсця державного замовлення;



освiтньо-професiйний ступiнь, спецiальнiсть, назва конкурсноТ пропозицiТ,

форма здобуття освiти.
Прiзвища вступникiв, мiсцем проживання яких с тимчасово окуповаI{а

територiя, територiя населених пунктiв на лiнiI зiткнення, адмiнiстративноТ MerKi,

особливо небезпечна територiя (якi не зареестрованi як внутрiшньо перемiщенi
особи) або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 2022 року, пiдлягаIоть шифруванню у
Bcix iнформацiйних системах.

4. Рейтинговi списки формуються , приймальною комiсiсю з СЩЕБО та
офiцiйному вебсайтi ВСП кБМФК I IYоприлюднюються у повному обсязi на

<Запорiзька полiтехнiка>.

5. Списки вступникiв, рекомендованих до зарахування за кошти державного
бюджету (зu державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицiею,

формуються приймаJIьною комiсiею за даними еЩЕБО та затверджуються рiшенням
приймальноТ KoMicii, оприлюднюються шляхом розмiщення на iнформацiйних
стендах приймальноi KoMiciT та вебсайтi ВСП (БМФК НУ кЗапорiзька полiтехнiка>
вiдповiдно до cTpoKiB, визначених у роздiлi V цих Правил.

У списку вступникiв, рекомендованих до зарахування, зазначаються TaKi caMi

данi, що i в рейтинговому списку вступникiв вiдповiдно до пункту 3 цього роздiлу,

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються пiсл.tt

виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з

урахуванням ik черговостi в рейтинговому списку вступникiв.

7. Рiшення приймальноi KoMicii про рекомендування до зарахування

розмiщуеться на вебсайтi ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>>, а також
вiдображасться у кабiнетi вступника в СЩЕБО (за наявностi).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаIоться повiдомленrlrt
засобами електронного та мобiльного зв'язку.

Х. Реалiзацiя права вступникiв на обрання мiсця IIавчаllня

1. Особи, якi под€Lли заяви в паперовiй або в електроннiй формi та берутт,

участь у конкурсному вiдборi на мiсця держаtsного замовлення, пiсля прийняття
приймальною комiсiею рiшення про рекс)мендування до зарахування вiдповiдно до
строку, визначеного в роздiлi V цих Правил, зобов'язанi виконати вимоги лJIII

зарахування на мiсця державного замовлення: подати особисто документи про
освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоТ освiти та додатка ло

!; : - -лt^rнього, сертифiкатiв зовнiшнього незыIежного оцiнtовання таlабо iнших документiв,
передбачених цими Правилами прийому, до приймальноТ KoMicii ВСП (БМФК НУ
<Запорiзька полiтехнiка>.

Пiдставою для зарахування особи на навчання с виконання вимог Умов
прийому на навчання для здобуття фаховоi передвищоi освiти, правил прийому ,га

укладення договору про надання ocBiTHix послуг мiж ВСП (БN4ФК НУ <Запорiзька
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полiтехнiка> та вступником (за участю батькiв або законних представникiв - для

неповнолiтнiх ".ry.rr"niB), 
в 

"nbry 
можуть бути деталiзованi права та обов'язки

cToplH.

2. ГIодання оригiналiв необхiдних документiв для зарахування на мiсця

державного замовлення може здiйснюватися, KpiM особистого подання, шляхом:

надсилання ik засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на

адресу Приймальноi koMicii Всп <GмФк Ну <запорiзька полiтехнiка>, зазначену в

Г.Ъ.rрi суб'сктiв ocBiTHboi дiяльностi едЕБо в термiни, визначенi в роздiлi v
правил гrрийому або вiдповiдно до нъого. Дату подання документiв визначають за

вiдтиском штемпеля вiдправлення на поштовому KoHBepTi;

надсилання Тх сканованих копiй, з накладанням на вiдповiднi файли

квалiфiкованого електронного пiдпису вступника, через електронний кабiнет

вступника.
Щоговiр про навчання (незалежно вiд джерела фiнансування) мiж ВСП (БN4Фк

ну ,iзuпорir"й полiтехнiка> та вступником (за участi батькiв або законних

представнйкiв - для неповнолiтнiх вступникiв) е пiдставоIо для видання наказу про

,upu"y"unr". Якщо вступник здiйснив виконання вимог до зарахування без

особистого подан"" до*уrентiв, то наказ про зарахування може бути виданий без

укладання договору. Якщо договiр про навчання не буде укладено впродовж десяти

календарних днiв пiсля початку навчання, то цей наказ скасовуеться в частинi

зарахування такоТ особи.
особи, мiсце проживання яких зареестроване (задеклароване) на тимчасово

окупованiй територii Укратни або на особливо небезпечнiй територii та знаходяться

на тимчасово о*уrrъ"u"iй територii, особливо небезпечнiй територii, або примусово

перемiщенi (депъртованi) 
"u 

r"ruucoBo окуповану територiю, територiю Росiйськот

Федерацiт або Республiки Бiлорусь маютъ укласти договiр про навчання впродовж
.грьох мiсяцiв пiсля початку навчання. В iншому випадку наказ про зарахування

скасовуеться в частинi зарахування такоi особи,

особи, якi подали заяви в електроннiй формi без накладання квалiфiкованого

електроНногО rriдпису, KpiM того, зобов'язанi пiдпиСати власну заяву, роздруковану
приймальноtо комiсiею.

з. У разi зарахування на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб

додатково укладаеться договiр (контракт) мiж всП кБМФК нУ <Запорiзька

полiтехнiка> та фiзичною або юридичною особою, яка замовляе платну освiтню

послугУ для себе uбо дп" iншоТ особи, беручИ на себе фiнансовi зобов'язання щодо ii
оплати.

4. особи, якi були рекомендованi до зарахування на мiсця державного

замовлення за певною конкурсною пропозицiсю i не виконаJIи вимог до зарахування

у строки, визначенi в роздiпi V Правил прийому, втрачають право в поточному роцi
на зарахування на навчання за державним замовленням за цiею конкурсною

про.rоЪrцiею, KpiM випадкiв, визначених у роздiлi XIII Правил прийому,
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особи, якi отримаJIи рекомендацiю до зарахування на мiсця державного
замовлення i в установленi строки, визначенi у роздiлi v Правил прийому або

вiдповiдно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетнi мiсця,
пiдлягають зарахуванню.

5. Особи, якi под€tли заяви в паперовiй або в електроннiй формi та беРУТЬ

участь у конкурсному вiдборi на мiсця навчання за кошти фiзичних або rоридичних

осiб, пiсля прийняття приймальною комiсiсю рiшення про рекомендування llo
зарахуваннЯ вiдповiднО дО строку, визначеногО В роздiлi V Правил прийому,
зобов'язанi виконати вимоги для зарахування на мiсця навчання за кошти фiзичних
або юриДичниХ осiб: податИ особисто оригiнали документа llpo освiтнiй (ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоI освiти та додатка до нього, вiйськовий
квиток або приписне свiдоцтво (Для вiйськовозобов'язаних), KpiM передбачених

законодавством випадкiв, сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання таlабо
iнших документiв, передбачених цими Правилами прийому, До приймальнот koMicii
всП (БVIФК нУ <Запорiзька полiтехнiка>. Поданi оригiнали документiв
зберiгаЮться У всП (БМФК НУ <ЗаПорiзька полiтехнiка> протягом усього перiодiу

навчання. Особи, якi подали заяви в електроннiй формi, KpiM того зобов'язанi
пiдписати власну заяву, роздруковану приймальною KoMicicIo.

6. особам, якi в установленi строки не виконали вимог для зарахування I,Ia

мiсця навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб, анулIоеться рекомендацiя ittl

зарахування.

XI. коригування списку рекомендованих до зарахуваIrня

1. Приймальна комiсiя анулюс ранiше наданi рекомендацii вступникам, якi не

виконали вимог для зарахування на мiсця державного замовлення, передбачених у

роздiлi Х Правил прийому, i надае рекомендацiт вступникам, настугIним за

рейтинговим списком.

2. Вступники, рекомендованi на навчання за кошти фiзичних або rоридичних

осiб, зобов'язанi виконати вимоги для зарахування вiдповiдно до розлiлу Х цих
Правил.

Щоговiр (контракт) про надання ocBiTHix послуг MirK всп (БN4Фк ну
кзапорiзька полiтехнiка> та фiзичною (юридичною) особоIо, у разi зарахування FIа

навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб, укладаеться пiсля видання наказу

про зарахування. Якщо договiр не буде укладено впродовж десяти календарних днiв
з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасову€тъся в частинi

зарахування такоi особи.
якщо вступник здiйснив виконання вимог до зарахування без особистого

подання документiв, то наказ про зарахування може бути виданий, без уклада}Iня

договору, аJIе якщо договiр не буле укладено впродовж десяти календарних дгlitз

пiсля ,rouurny навLIання, то цей наказ скасовусться в частинi зарахування такот

особи.
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оплата навчання здiйснrосться згiдно з договором, укладеним сторонами.

З. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на мiсця за

кошти фiзичних або юридичних осiб здiйснюеться пiсля ануляцii рекомендацii до

зарахування вступникам, згiдно з пунктами 5,6 роздiлу Х цих Правил,

4. у разi одночасного навчання за кiлькома спецiаJIьностямИ (напрямамИ

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

формами здобуття освiти оригiнали документiв, передбаченi Правулами. прийому,

.о.рi.uоться у закладi освiти за мiсцем навчання за дер}кавним або регiонапьним
замовленням протягом усього строку навчання.

У разi од"очu."ого навчання за кiлькома спецiальностями (спецiалiзацiями,

освiтriiмй, освiтньо-професiйними програмами) та формами здобуття освiти за

коштИ фiзичниХ абО юридичниХ осiб оригiнали вищезазначених документiв
зберiгаються в одному iз закладiв освiти на вибiр студента протягом усього строку

навчання. УмовоIо до зарахування студента до iншого закладу е надання довiдки
про мiсцезнаходх(ення оригiналiв документiв. .Щовiдка про зберiгання оригiналiв

дькументiв видаетъся на вимогу студента закладом освiти, у якому вони

зберiгаються

ХII. ПереведенIIя IIа BaKaItTHi мiсця державного замовлеIrня осiбо якi зарахованi
lla IrавчаIIня за кошти фiзичних або юридичних осiб

1. всП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>> самостiйно надае рекомендацiТ
вступникам в Mextax форми здобуття освiти та мiсць (KpiM небюджетних конкурсних

пропозицiй), на якi були наданi рекомендацii до зарахування до всп (БмФк Ну
<запорiзька полiтехнiка> за вiдповiдною спецiальнiстIо, в порядку, визначеному

пунктами 7-9 роздiлу IX Правил прийому, та анулюе Тх в порядку, визначеному

пунктом 1 роздiлу XI Правил прийому.

2. Переведення на BaKaHTHi мiсця державного замовлеIlня осiб, якi зарахованi

на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб, здiйснюсться в такiй

послiдовностi:
особи, якi зазначенi в пунктi 4 роздiлу VIII Правил прийому, незаJIежно вiд

конкурсного бала;
ъсоби, якi не отримали рекомендацiю для зарахування на мiсця дерх(авного

замовлення ts порядку, передбаченому пунктом 5 роздiлу IX Правил прийому.

переведення на BakaHTHi мiсця державного замовлення осiб, зазначених в

абзацi ,i.r"o*y цього пункту, проводиться три вiдсутностi непереведених осiб

попередньоi категорiт або в разi ik письмовоi вiдмови вiд переведення та в

по.пiдо"ностi вiд вищого до нижчого мiсця в рейтинговому списку в межах кожноi

iз зазначених категорiй.
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У разi вiдсутностi достатньоi кiлькостi мiсць для переведення на BaKaHTHi

мiсця державного замовлення осiб, зазначених в абзацах другому-третьому цього
пункту, ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>> використовуе для цього BaKaHTHi

мiсця державного замовлення з iнших спецiальностей цiсi галузi, а при iх
вiдсутностi - iнших галузей знань, цiеi форми здобуття освiти (пiсля переведення на
BaKaHTHi мiсця державного замовлення осiб, залзначених в абзацах другому - треьому
цього пункту за вiдповiдною спецiальнiстю), про що негайно ставить до вiдома
вlдповlдного державного замовника.

Невикористанi пiсля цього мiсця державного замовJIення вважаються такими,

що не розмiщенi в ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>. Коледж повiдомляс
державного замовника про ik кiлькiсть у розрiзi спецiальностей та форм здобуття
освiти. У разi вiдсутностi достатнъоТ кiлькостi мiсць для переведення на BaKaHTHi

мiсця державного замовлення осiб, зазначених в абзацi другому цього пункту, ВСП
кБМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> надсила€ державному замовнику запит [Ia

видiлення додаткових мiсць державного замовлення за рахунок поверI{утих.
Рiшення щодо використання цих мiсць приймае конкурсна комiсiя дер}кавноI,о
замовника.

ХПI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок
цiльового пiльгового державного кредиту

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ВСП (БМФК
НУ кЗапорiзька полiтехнiка> або ректором Нацiонального Унiверситету <Запорiзька
полiтехнiка> на пiдставi рiшення прийплальноТ KoMiciT. Накази про зарахування на
навчання з додатками до них формуються в еЩЕБО та оприлюднюються на
iнформацiйному стендi приймальноi KoMicii та вебсайтi ВСП <<БМФК НУ
<Запорiзька полiтехнiка> у виглядi списку зарахованих у строки, визначенi роздiлоп,r
V Правил прийому.

2. Рiшення приймальноi KoMicii про зарахування вступника скасоtsусться
приймальною комiсiею у разi виявлення порушень з боку вступника, визначених
пунктом 5 роздiлу ХVI Правил прийому.

3. Зарахованi особи можуr:ь бути виключенi з наказу про зарахування (,rto

наказу про зарахування вносяться змiни, що стосуються цiеi особи) до ВСП (<БМФК

НУ кЗапорiзька пo.ltiTexHiKa> за.власним бажанням, вiдрахованi iз ВСП dI\4ФК НУ
<Запорiзька полiтехнiка> за вJIасним бажанням, у зв'язку з чим таким оообам
повертаються поданi ними документи не гtiзнiше настуIIного дня пiсля ПоДаннЯ

заяви про вiдрахування на пiдставi наказу директора ВСП (БМФК НУ <Запорiзька
полlтехнlка)).

4. Якщо особа без поважних причин Hq приступиJIа до занять протягом l0
календарнtлх днiв вiд ix початку, наказ про зарахування скасовусться в частинi, щО
стосуеться цiеТ особи.
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5. На звiльнене(i) в порядку, передбаченому в пунктах2-4 цього роздiлу, мiсце

(мiсця) мохtе проводитись додатковий конкурсний вiдбiр з числа осiб, якi брали

участь у KoHKypci на цю конкурсну пропозицiю. У разi вiдсутностi таких

претендентiв на звiльненi мiсця дозволяеться зараховувати осiб з конкурсних

про.rо.rцiй всП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> за умови збiгу предметiв

iндивiдуальноI усноТ спiвбесiди шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на

iншу конкурсну пропозицiю.

XIV. Особливостi прийому на IIавчаIIня iноземцiв
та осiб без громадянства до Всп (БмФк Ну <запорiзька полiтехнiка>

1. Пiдготовка iноземцiв та осiб без громадянства здiйснюсться згiдно iз

Законами УкраТни <Про ocBiTy>, <Про фахову передвищу ocBiTy>, <<Про правовий

статус iноземцiв та осiб без громадянства>, <<Про закордоНних Украiнцiв>, uПРО

бьrrенцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту)), Указом
Президента Украiни вiд 0З червня |994 року JrГs 271 <Про заходи щодо роЗвиткУ
економiчного спiвробiтництва областей Украiни з сумiжними областями Республiки
Бiлорусь i адмiнiстративно-територiальними одиницями Республiки Молдова)) (KpiM

вступникiв з Республiки Беларусь), постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11

вересня 2о1З року Jф 684 <Щеякi питання набору для навчання iноземцiв та осiб без

громадянства)), наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIни вiД 01 листоПаДа 201З

року м 1541 <Щеякi питання органiзацii набору та навчання (стажування) iноземцiв
та осiб без громадянства)), заресстрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 25

листопада2013 року за Jф 20041245З6.
ГромадянЙ Росiйськоi Федерацii та Республiки Беларусь, якi не мають

посвiдки на тимчасове (постiйне) пропшвання в Украiнi, приймаються на навчання

за iндивiду€Lльним дозволом МОН

2, Iноземцi та особи без громадянства (далi - iноземцi) можуть здобуватИ

освiтньо-професiйний ступiнь фахового молодшого бакалавра за кошти фiзичних
або юридичних осiб, якщо iншого не передбачено мiжнароднимИ договораМИ
Украiни, згода на обов'язковiсть яких надана BepxoBHoto Радою Украiни,
законодавством або угодами про мiжнародну академiчну мобiльнiсть мiж закладами

фаховоi передвищоi освiти або закладами вищоi освiти, до структури яких входять

заклади фаховоТ передвищоi освiти.
Прийом закордонних украiнцiв, статус яких засвiдчениЙ посвiдченняМ

закордонного украiнця, iноземцiв та осiб без громадянства, якi постiйно проживають

в YKpaTHi, осiб, яким надано статус бiженця в YKpaiHi, та осiб, якi потребУють

додаткового або тимчасового захисту до ВСП кБМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>
на навчання за рахунок коштiв державного бюджету здiйснюеться HapiBHi з

громадянами УкраТни.

3. Iноземцi, якi прибувають в YKpaiHy з метою навчання, вступаЮтЬ До ВСП
кБМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> за акредитованими освiтньо-професiЙними
програмами (спецiальностями).
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ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> обчислюе балиlоцiнки вступника
на ocHoBi документа про попереднiй здобутий piBeHb освiти та встаноВлIоС
мiнiмально необхiдне для вступу значення кiлькостi балiв/оцiнок iз загаJIьноосвiтнiх
предметiв, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування iноземцiв на навчання здiйснюсться за результатами вступних
випробувань з визначених предметiв i мови навчання, на пiдставi академiчних прав
на продовження навчання, що надаються документом про здобутий piBeHb освiти в

краiнi його поход}кення, та з урахуванням балiв успiтттностi, що дають право на

продовження навчання вiдповiдно до законодавства краIни, заклад освiти якоi виДав

документ про здобутийрiвень освiти.

4. Yci категорii iноземцiв, якi вступають на навчання, зараховуIоться до ВСП
(БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> на пiдставi наказiв про зарахування, що

формуютъся в СДЕБО.

5. Закордоннi украiнцi, якi на законних пiдставах перебувають в YKpairri i
статус яких засвiдчений посвiдченням закордонного украТнця, при вступi до ВСП
(БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка> користуються такими самими правами на

здобуття освiти, що й громадяни Украiни, за винятками, встановленИМи
Конституцiсю Украiни, законами Украiни чи мirкнародними договорами, ЗГода на

обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраТни.
Закордоннi украТнцi, статус яких засвiдчено посвiдченням закорДоНнОГО

украiнця, мо}куть зараховуватись на навчання за державним замовленняМ У МеЖах

установлених квот для iноземцiв за спiвбесiдоrо з предметiв, передбаченИХ
правилами прийому.

6. Iноземцi та особи без громадянства, у тому числi закордоннi украТнцi, якi
постiйно про}кивають в Украiнi, особи, яких визнано бiженцями, та особи, якi
потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фаховоТ передвищоТ
освiти HapiBHi з громадянами Украiни, у тому числi за рахунок коштiв дерЖаВнОГО

або мiсцевого бюдх<ету.

XVI. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при проведеIllIi приЙоМу на
навчання до ВСП (БМФК НУ <<Запорiзька полiтехнiка>>

1. На засiданнi приймальноТ KoMicii мають право бути присутнiми освiТrriЙ

омбудсмен таlабо представник Служби освiтнього омбудсмена, представники

засобiв масовоi iнформацii ("е бiльше двох осiб вiд одного засобу масовоi
iнформацii). Порядок акредитацiт журналiстiв у приймальнiй koMiciT визначаеться

правилами прийому.

2. Громадськi органiзацii можуть звернутися до MiHicTepcTBa освiти i наУКИ

Украiни iз заявоIо про надання iм права спостерiгати за роботою приймалыtоТ
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KoMiciT. Громадськi органiзацii, яким таке право надано MiHicTepcTBoM освiти i науки

украiни, можуть направляти на засiдання приймальноi koMicii своiх спостерiгачiв.

ПрЙймальна комiсiя зобов'язана створити належнi умови для присутностi
громадських спостерiгачiв на cBoik засiданнях, а також надати iм можливiстЬ

ознайомлення до засiдання з документами, що надаIоться членаМ KoMiciT.

з. ВСП (БМФК НУ кЗапорiзька полiтехнiка> зобов'язаниЙ створити умови
для ознайомлення вступникiв з лlцензlею на здlиснення освlтньо1 ДlяЛЬнОСТ1,

сертифiкатами про акредитацiю вiдповiдноi спецiалъностi (освiтньо-професiйноТ

програми). Правила прийому, вiдомостi про лiцензований обсяг та обсяг прийому за

державним замовленням за кожною конкурсною пропозицiею (спецiальнiстю,

освiтньо-професiйною програмою), у тому числi про кiлькiсть мiсць, що видiленi

для встуПу за квоТами, опРилюднюЮться на вебсайтi всП (БМФК НУ <Запорiзька

полiтехнiка> не пiзнiше робочого дня, наступного пiсля затвердження/погодження
чи отримання вiдповiдних вiдомостей.

4. Голова приймальноТ KoMiciT оголошуе про засiдання KoMicii не пiзнiше Дня,

що передуе дню засiдання, в особливих випадках - не пiзнiше нiж за три години до
початку засiдання. оголошення разом iз просктом порядку денного засiдання
оприлIоднюеться на вебсайтi ВСП <GМФК НУ <Запорiзька полiтеХНiКа>.

5. Подання вступником недостовiрних персональних даних, недостовiрних
вiдомостей про здобуту ранiше ocBiTy, про наявнiсть права на спецiальнi умови
вступу, про участь в учнiвських олiмпiадах, про проходження зовнiшнього
незале)t}Iого оцiнtовання, про трудовий договiр на працевлаштування для здобуття
освiти за дуальною формоIо € пiлставою для скасування наказу про Зарахування в

частинi, що стосуеться цього вступника.

6, Iнформування громадськостi про лiцензований обсяг, обсяг мiсць, Що

фiнансуrоться за державним замовленням, BapTicTb навчання за спецiальностями
(освiтньо-професiйними програмами), осiб (прiзвища та iнiцiали), якi подали заяви

щодо вступу, ix рекомендування до зарахування та зарахування до ВСП (БМФК
НУ <Запорiзька полiтехнiка> здiйснюсться на пiдставi даних СДЕБО череЗ роздiл
кВступ> вебсайту еДЕБО за такою електронною адресою https://vstup.edbo.gov.ual, а

також iнформацiйними системами (вiдповiдно до договорiв, укладених власниками
(розпорядниками) таких систем з технiчним адмiнiстратором еЩЕБО).

В iдповiдальний секретар
приймальноi KoMicii drrr7; Юрiй ГАЛАИДА


