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I. Загальна частина

1. Приймальна комiсiя Вiдокремленого структурного пiдроздiлу

коледж) Нацiоналъного<Бердянський машинобудiвний фаховий коледж) Нацtоналъного

yrni".p."TeTy <Запорiзька полiтехнiка> (далi - ПриймаJIьна комiсiя) - робочий

орган закладу освiти. Приймальна комiсiя дiе згiдно з Положенням про

приймальну комiсiю закладу фаховоi передвищоi освlти, затвердженим

керiвником закладу, з урахуванням вимог Положення про приймальну

комiсiю вищого навчального закладу, затвердженого наказом MiHicTepcTBa

освiти i науки УкраТни вiд 15 жовтня 2015 року J\Гч 1085, зареестрованого в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни 04 листопада2015 РОКУ За J\ф IЗ5З12'7798.

положення про приймальну комiсiю закладу освiти оприлюднюеться

на його веб-сайтi (веб-сторiнцi).

Керiвник закладу освiти забезпечус дотримання законодавства Украiни,

у тому числi Умов, Правил прийому, а тако}к вiдкритiсть та прозорiсть

роботи приймальноТ KoMiciT.

рiшення приймальнот koMicii, прийняте в ме}ках Ti повноважень, е

пiдставою для ""дurr"u 
вiдповiдного наказу керiвником закладу фаховот

передвищоТ освiти або закладу вищоi освiти, до структури якого BiH входить,

таiабо виконання процедур вступнот кампанii,
Yci питання,^ пов'язанi з прийомом до закладу фаховоi передвищоi

освiти, вирiшуються приймальною комiсiею на ii засiданнях. Рiшення

приймальнът itoMicii опр"пrднюються на веб-сайтi (веб-сторiнцi) закладу

фховоi передвищот освiти в день ix прийняття або не пiзнiше наступного

робочого дня пiсля ik прийняття. Строк повнова}кень Приймальноi KoMiciT

становитъ один календарний piK.

Приймальна KoMi.io ,rрuцое на засадах демократичностi, прозоростi та

вiдкритостi вiдповiдно до законодавства Украiни, Умов прийому на навчання

до .u*пuдiв фаховоТ передвищоi освiти УкраiЪи (далi - Умови прийому),

прu""п прийЪму ло закладу фаховоТ передвищоi освiТИ (Даrri - ПРаВИЛа

прийому), полохсення навчального закладу та полоrItення про Приймальну

кЬмiсiю закладу фаховоi передвищоi освiти (далi _ Полоlкення),

Полохсення затверджусться Педагогiчною радою закладу фаховоI

передвищоi освiти.
2. Органiзацiю прийому вступникiв до закладу фаховот передвищот

освiти здiйснюе приймальна комiсiя, склад якот затверд}куеться наказом

керiвника .uп.rruду фаховоi передвищоI освiти або керiвника закладу

вищоi освiти, до структури якого входить заклад фаховоi передвищоТ

освiти. Головою приймалъноТ KoMiciT призначаеться керiвник закладу

фаховоi передвищоТ освiти.
Голова Приймальноi KoMicii вiдповiдае

Приймальну комiсiю завдань i здiйснення нею

Що складу Приймальноi KoMicii входять:

за виконання покладених на

cBoik функцiй.
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заступник (заступники) голови ПриймальноI KoMicii;
вiдповiдальний секретар Приймальноi KoMicii;

уповноважена особа ПриймальноI KoMicii з питань прийняття Та

розгляду електронних заяв;
заступники вiдповiдального секретаря Приймальноi KoMiciT;

члени Приймальноi KoMicii (заступники директора, завiдувачi
вiддiлень);

представники органiв студентсъкого самоврядування вiДповiДНО ДО

пункту б частини п'ятоi cTaTTi 40 Закону та профспiлкових органiзацiй.
Вiдповiдалъний секретар Приймальноi KoMiciT та його заступники

призначаються нак€вом директора коледжу з числа провiдних науково-
педагогiчних (педагогiчних) працiвникiв цього закладу освiти.

Наказ про затвердження складу ПриймальноТ KoMicii вида€ться
керiвником навч€lJIьного закладу до початку календарного року.

3. Для виконання покладених на Приймалъну комiсiю ЗаВДаНЬ i

здiйснення нею cBoik функцiй вiдповiдно до наказу керiвника закладу освiти

утворюються TaKi пiдроздiли Приймальноi KoMicii:
KoMicii для проведення усних iдивiдуальних спiвбесiд;
консультацiйний центр;
апеляцiйна комiсiя;
вiдбiркова комiсiя.
Щопускаеться включати до складу цих комiсiй науково-педагогiчних

(педагогiчних) працiвникiв iнших закладiв освiти.
Комiсiя для проведення усних iндивiдуальних спiвбесiд утворюютЬся У

випадках, передбачених Правилами прийому, для проведення вступних

усних iндивiдуальних спiвбесiд при вступi на навчання за ocBiTнbo-
квалiфiкацiйним piBHeM фахового молодшого бакалавра на ocнoBi базовоТ

(повноi) загulльноi середньоi освiти. ,.Що складу цих комiсiй можуть входиТИ
(за згодою) працiвники iнших закладiв освiти, науково-дослiдних установ.

Апеляцiйна комiсiя утворюсться для розгляду апеляцiй вступникiв.
Голова апеляцiйноi KoMicii призначаеться з чисJIа провiдних науково-
педагогiчних (педагогiчних) працiвникiв цього закладу освiти. При прийомi
на навчання на ocHoBi базовоi i повноi загальноi середньоi освiти склад
апеляцiйноi KoMicii формусться з числа науково-педагогiчних (педагогiчних)
працiвникiв закладiв освiти та вчителiв системи загаJIьноi середньоТ освiти

регiону, якi не с членами KoMicii для проведення усних iндивiдуальних
спiвбесiд даного закладу фаховоi передвищоТ освiти.

Порядок роботи апеляцiйноi KoMiciT регламентусться Положенням про
апеляцiйну комiсiю закладу фаховоi передвищоТ освiти.

Вiдбiркова комiсiя утворюеться у разi потреби для профорiснтацiйноТ

роботи, прийому документiв, оформлення особових справ вступникiв, а

також для виконання iнших функцiй, пов'язаних з прийомом вступникiв.

Що складу вiдбiркових комiсiй входять голова - директор коледжу,
вiдповiдальний секретар вiдбiрковоi KoMicii, а також члени вiдбiрковоi KoMiciT
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з числа педагогiчних праlдiвникiв та навчаJIьно-допомiжного персоналу

колед}ку, кiлькiсть яких визначаеться, виходячи з потреби вiдбiрковоi koMicii,

наказ про затвердження складу, koMicii для проведення усних

iндивiдуалъних спiвбесiд, апеляцiйноi та вiдбiркових комiсiй пiдписусться

керiвником закладу освiти не пiзнilпе 1 березня,

список .rрацi"н"*iв, якi допускаються до роботи для забезпечення

дiяльностi Приймальноi koMicii та Ti пiдроздiлiв, затверджусться наказом

керiвника закладу освiти з числа педагогiчних працiвникiв та навч€шьно-

допомiжного персон€tлу коледжу.
4. СклаД Пр"И*uПьноТ KoMiciT та. Ti пiдроЗдiлiв, за винятком осiб, якi

входять до них згiдно з посадовими обов'язками, щороку поновлюсться не

менш нiж на третину. Одна й. та сама особа може бути вiдповiдалыIим

секретарем не бiльше Hixc три роки поспiль,

Що складу Приймальноi KoMiciT, KoMiciT для проведення усних
iндивiдуальних спiвбесiд, вiдбiркових та апеляцiйноi koMicii не мо}куть

"*одrrй 
особи, дiти яких вступають до цъого закладу освiти у поточному

роцi.
5. Голова приймальноi KoMicii оголошус про засlдання комlс11 не

пiзнiше дня, що предуе дню засiдання, в особливих випадках - не пiзнiше нiж

за три години до початку засiдання. оголошення рzlзом iз просктом порядку

д."rо.О засiдання оприлюДнюеться на вебсайтi всП Бердянський

,u-""обудiвний фаховий коледж НУ <Запорiзъка полiтехнiкы,

II. OcHoBHi завдання та обов'язки Приймальноi KoMicii

1. ВiдпоВiдно дО ПравиЛ прийомУ, Положення про BCI] Бердянський

машинобудiвний фаховий коледж ну <запорiзька полiтехнiка> наявноi

лiцензii (сертифiкатiв про акредитацiю) Приймальна комiсiя розробляе

правила ,rрйиоrу, якi затвердiкуе Вчена Рада Ну <запорiзъка полiтехнiка>.

2. ПриймаJIьна комiсiя:
забеЪпечус iнформування вступникiв, Тх батькiв та громадсъкiсть з ycix

питань вступу до ВСп БмФк НУ <Запорiзька полiтехнiка>>;

op.uni.o"ye прийом електроних заяв та документiв, приймас рiшення
про допуск вступникiв до участi в KoHKypci (до участi у вступних усних
iндивiдуальних сгriвбесiдах) ;

подае до единоi державноi електронноi бази з пиТанЬ ОСВiТИ (ДаЛi -
едЕБо) отриманi вiд вступникiв данi про них, вносить змiни до cTaTyciB заяв

вступникiв в СДЕБО;
координус дiяльнiсть ycix

<Запорiзька полiтехнiка>> щодо
структурних пiдроздiлiв ВСП БМФК НУ
пiдготовки та проведення конкурсного

вiдбору;
органiзовуе i проводить консультацii з питань вступу на навчання та

вибору спецiалъно.ri що найбiпьш вiдповiдас здiбностям, нахилам i рiвню
пiдготовки вступникiв;
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органiзовуе та контролюе дiяльнiсть технiчних, iнформацiйних i
побутових служб щодо створення умов для проведення вступноi кампанiТ;

забезпечуе оприлюднення на веб-сайтi ВСП БМФК НУ <Запорiзька
полiтехнiка> цього Положення, Правил прийому та iнших документiв,
передбачених законодавством;

приймае рiшення про зарахування вступникiв за формами навчання i

джерелами фiнансування.
3. Рiшення Приймальноi KoMicii приймаються за присутностi не менше

двох третин складу Приймальноi KoMicii простою бiльшiстю голосiв та
свосчасно доводяться до вiдома вступникiв.

Рiшення Приймальноi KoMicii оформлюються
пiдписуе голова i вiдповiдальний секретар ПриймальноТ

протоколами, якi
KoMiciT.

заяви:
тiльки

визначених

III. Органiзацiя роботи ПриймальноТ KoMiciT

1. Прийом на навчання для здобуття фаховоi передвищоi освiти на
ocHoBi базовоi або повноi загальноТ (профiлъноi) середнъоТ освiти подаЮтЬ

в електронноI формi (через електронний кабiнет), KpiM

у цъому пунктi випадкiв;
тiльки у паперовоТ формi:
за наявностi розбiжностей 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 (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти та у сертифiкатiнацiонального
мультипредметного теста чи зовнiшнього незалежного оцiнюванНя ( у разi iх
подання);

у разi подання iноземного документа про ocBiTy;

у разi подання документа про повну загальну середню ocBiTy, видаНоГО

до запровадження фотополiмерних технологiй виготовлення;

у разi подання документiв iноземцями та особами без грамадянства;

у разi подання заяви пiсля завершення cTpoKiB роботи електроних
кабiнетiв;

у разi неможливостi зарееструвати електроний кабiнет або подати заяву
в електроннiй формi з iнших причин, що пiдтверджено довiдкою
приймальноI KoMicii ВСП БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>.

2. Iншi категорii вступникiв KpiM з€вначених в пунктi 1 подають заяви в
паперовоТ формi.

3. Заява в електронноi формi подееться вступником шляхом заповнення
електроноi форми в режимi онлайн та розглядаеться приймальною комiсiсю
ВСП БМФК НУ
законодавством.

<Запорiзька полiтехнiка> у порядку визначеному

4. Заяву в паперовiй формi вступник подае особисто до приймальноТ
KoMicii ВСП БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>. Вiдомостi коrкноi заяви в

паперовому виглядi рееструе уповноважена особа приймальноi KoMiciT В

СДЕБО в день приняття заяви
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5. заяви та документи вступникiв рееструються в прошнурованому, з

пронумерованими сторiнками та скрiпленому печаткою коледжу або

nbuurno,o Приймальноi'- KoMiciT журналi реестрацii заяв вступникiв, в якому

зазначаIоться TaKi данi вступника:
порядковий номер (таiабо номер особовоi справи);

дата прийому документiв;
прiзвище, iм'я та IIо батьковi;
мiсце проживання;
стать, дата народження;
найменування навчапъного закладу, що видав документ про здобутий

ступiнь/ освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb;

номер, серiя, дата видачi дъпуr.rrа про здобутий ступiнь/освiтньо-

квалiфiкацiИ""Й piBeHb, середнiй бал'документа про ocBiTy;

номер серiифiката зовнiшнього незаJIежного оцiнювання,

балiв з конкурс}Iих предметiв;
прiоритет заяви;
iнформацiя про документи, що даIоть право

зарахування; причини, з яких вступниковi вiдмовлено в

кiлькiсть

на особливi умови
участi у KoнKypci та

зарахуваннi на навчання;
пiдпис вступника в одержаннi повернених документiв або вiдмiтка про

ix повернення (номер поштовоi квитанцii),
вступнику видаеться розписка про прийом його документiв за

пiдписом-вiдповiдаJIьного секретаря (його заступника), скрiплена печаткою

коледжу або штампом Приймальноi KoMicii (Ti структурного пiдроздiлу),

Вiдмова у ресстрацii заяви вступника не допускаеться, KpiM випадкiв

вiдсутносri докуi.""i", передбачених Правилами прийому для ресстрацii
вступника.

пiсля закiнчення прийому документiв журнал ресстрац11 заяв

вступникiв вiзуеться пiдписами голови Приймальноi koMicii i вiдповiдаJiьного

секретар я та скрiплюеться печаткою коледжу або штампом Приймальноi

*ойi.ii. У я<урналi реестрацii заяв вступникiв не допускаються виправлення,

закреслення та пропуски рядкiв. У разi наявностi таких зазначасться

вiдповiдна примiтка,- яка вiзусться вiдповiдальним секретарем (його

заступником) i скрiплюеться печаткою коледхtу або штампом Приймальнот

KoMicii (if структурного пiдроздiлу).
6. ПриймаJIьна комiсiя приймае рiшення про допуск до вступних усних

iндивiдуальних спiвбесiд, Про що повiдомляе вступника.

7. Для проведення вступних усних iндивiдуалъних спiвбесiд

формуються групи в порядку реестрацii документiв; вiдповiдно до груп

форrуоrься вiдомостi ycHoi iндивiдуальноi спiвбесiди.
Кiлькiсть вступникiв в екзаменацiйних групах не повинна

перевищувати 30 осiб.



8. Розклад вступних усних iндивiдуальних спiвбесiд, затверджусться
головою Приймальноi KoMiciT i оприлюднюеться шляхом розмiщення на веб-
сайтi навчаJIьного закладу та iнформацiйному стендi Приймальноi KoMicii не
пiзнiше нiж за три днi до початку ре€стацii електроних кабiнетiв для вступу
на навчання за освiтнъо-квалiфiкацiйним piBHeM та формами навчання.

IV. Органiзацiя та проведення вступних усних iндивiдуальних
спiвбесiд

1. Головi екзаменацiйноi комiсiй, яка вiдповiдае за проведення
вступноТ iндивiдуальноi усноi спiвбесiди (далi - IYC), скласти необхiднi
матерiали: програму; критерiТ оцiнки спiвбесiди вступника тощо та подати ix
на затвердження головi не пiзнiше нiж 31 травня вiдповiдногороку вступноi
компанii.

Форма вступних усних iндивiдуальних спiвбесiд у ВСП (БМФК НУ
кЗапорiзька полiтехнiка>> i порядок iх проведення затверджуються у
Правилах прийому. На навчання для здобуття освiтнъо-квалiфiкацiйного
рiвня фаховий молодший бакалавр на ocHoBi повноi загальноi середньоТ
освiти для вiдповiдних категорiй вступникiв вступнi ycHi iндивiдуальнi
спiвбесiди проводяться вiдповiдно до програм ЗНО.

2. Форму проведення усних iндивiдуальних спiвбесiд ВСП (БМФК НУ
<Запорiзька полiтехнiка> обiрас самостiйно з урахуванням необхiдностi
створення безпечних i нешкiдливих умов та дотримання медико-санiтарних
норм.

3. Особи, якi без поважних причин (визнаних такими за

рiшеннямприймалъноi KoMicii) не з'явилися на вступни випробуванНя У
зазначений розкладом час, особи знання яких було оцiнено балами нижче
встановленого Правилами прийому мiнiмаJIьного значення, а також особи якi
забрали документи пiсля дати закiнчення прийому документiв, до Участi У
конкурсному вiдборi не допускаються.

Перескладення вступних випробувань не допускасться.
4. Вiдомостi щодо результатiв вступних випробувань та iнших

конкурсних показникiв вносяться до СШБО.
5. Рiшенням приймальноi KoMiciT результата усноТ iндивiдуальноТ

спiвбесiди щодо вступу на певну конкурсну пропозицiю мужуть бути
зарахованi за заявою вступника для участi в конкурсному вiдборi на iншУ
конкурсну пропозицiю, для якоi передбачено проходження усноТ
iндивiдуальноi спiвбесiди ВСП (БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>.

6. Апеляцiя на результат вступних випробувань, проведенi ВСП
кБМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>>, розглядае апеляцiйна комiсiя ВСП
(БМФК НУ <Запорiзька полiтехнiка>>, склад та порядок роботи якоi
затверджуеться наказом коледжу.

Дпеляцiя розглядасться не пiзнiше наступного дня пiсля ii подання у
присутностi вступника.



/{одаткове
допускаеться.

Порядок подання i розгляду
доведений до вiдома встуIIникiв не

випробувань.
7. Усна iндивiдуальна спiвбесiда

членами KoMicii з ко}кним вступником,
KoMicii згiдно з розкладом.

Пiд час спiвбесiди чпени -

вiдомiсть усноi iндивiдуальноТ
пiдписуеться членами KoMicii.
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опитування вступникiв при розглядi апеляцiй не

апеляцiТ повинен бутlл оприлюднений та

пiзнiше нiж за 7 днiв до початку вступних

проводяться не менше нiж двома
яких призначае голова приймальноТ

KoMicii вiдмiчаютъ правильнiстъ вiдповiдей в

спiвбесiди, яку по закiнченнi спiвбесiди

IнформаЦiя прО результати спiвбесiди оголошуеться вступников1 в день

ii проведення.

Y. Зарахування вступникiв

1. Списоrс рекомендованих до зарахування вступникiв оприлrоднюеться

приймальi{оIо комiсiсю вiдповiдно до заг€шьноi кiлъкостi набраних балiв

кожним вступником у строки, визначенi Правилами прийому, У списку

зазначаIоться пiдстави дJIя надання рекомендацiй щодо зарахування за

формами фiнансування навчання.^ 
особи, яtti в установлений Порядком прийому на навЧаннЯ до закладiВ

фаховот передвищот освiти в 2022 роцi та Правилами прийому в строк не

подuп" до Приймальнот koMicii оригiнали сертифiкатiв Украiнського центру

оцiнювання якостi оовiти, оригiнали документiв про здобутий освiтнiй

piBeHb, додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування

на навчання за рахунок коштiв дер}кавного бюд}кету, а також на навчання за

рахунок державних пiльгових довгострокових кредитiв,

лля зарахування на навчання за рахунок коштiв фiзичних або

юридичних осiб вступник разом iз заявою про всту1т на навчання мае право

подur, до Приймальноi koMicii копii сертифiкатiв зовнiшнього незzLлежного

оцiнювання, документа про здобутий ступiнъ вищоi освiти, освiтнiй

(освiтньо-квалiфiкацiйний) рiвенъ державного зр€lзка та додатка до нього,

завiренi в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому

або iншому навчальному закладi за iншою освiтньо-професiйною (ocBiTHbo-

науковою) програмою пiдготовки i формою навчання. Зазначенi копiт

документiв зберiгаються у закладi освiти протягом усъого строку навчання

разом з оригiнаJIом довiдки вищого навчального закладу, у якому

iберiгаються оригiнали документiв. Щовiдка видаеться на вимогу студента

вищим навчаJIьним закладом, у якому зберiгаютъся оригiнали зазначених

документiв.
2. Рiшення про зарахування вступникiв ухваJIюстьсЯ на засiданнi

Приймальноi KoMicii i оформлюсться протоколом, в якому вказуються умови
.uрu*у"uння (поза конкурсом, за результатами участi в KoHKypci тощо),



3. На пiдставi рiшення Приймальноi KoMicii директор коледжу видае

наказ про зарахування вступникiв з додатками до них формуються в еДЕБО;
iнформацiя про зарахованих вступникiв доводиться до ik вiдома та
оприлюднюеться.

довiдки встановленого зр€вка для оформлення звiльнення з роботи у зв'язкУ
зi вступом до закладу освiти.

5. Пiсля видання керiвником закладу
вступникiв на навчання уповноваженi
проставляють в единiй базi протягом доби

4. Зарахованим до складу студентiв, за iх проханням, видаЮТЬся

освiти наказу про зарахування
особи Приймальноi KoMicii

вiдповiднi вiдмiтки щодо змiни
статусу вступника та верифiкують в Сдиноi базi накази про зарахуваННя
вступникiв на навчання у строки, встановленi Порядком прийому на

навчання до закJIадiв фаховоi передвищоi освiти в 2022 роцi та ПравилаМИ
прийому.

6. Особам, якi не зарахованi на навчання, видаеться, за ix проханняМ,

довiдка про результати iх участi у KoнKypci (iспитах) для участi в KoHKypci

щодо вступу до iншого навч€шьного закладу.
За результатами роботи Приймальноi KoMiciT щодо набору на вiдповiднi

форми навчання складаеться звiт про результати прийому на навчання, який
затверджуеться на засiданнi ПедагогiчноI ради навчального закладу.

Щей роздiл регламентуе вимоги щодо розгляду апеляцiй вступникiв на

результати вступних випробувань при вступi на навчання до ВСП
кБердянського машинобудiвного фахового коледжу НацiоналЬНоГо

унiверситету <Запорiзька полiтехнiка>.

VI. Апеляцiйна комiсiя

Роздiл розроблено Приймалъною комiсiею ВСП <БердянсЬкоГО

машинобудiвного фахового коледжу Нацiонального унiверситету <ЗапоРiЗЬКа

полiтехнiка> (даrri Приймальна комiсiя) вiдповiдно до законоДаВсТВа

УкраiЪи, нак€ву MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд до Порядку прийому
на навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiти в 2022 роцi,
затвердженого наказом MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни вiд 20 КВiТНЯ

2022 року J\Ъ 364.

1. Загальна частина.
1.1. Дпеляцiйна комiсiя створюеться для розгляду апеляцiй вступникiв

до ВСП <Бердянського машинобудiвного фахового коледжу НацiоналЬНоГО

унiверситету <Запорiзька полiтехнiкa> (далi - коледжу). Апеляцiйна комiСiЯ
працюе на засадах демократичностi, прозоростi та вiдкритостi вiдповiДнО ДО

законодавства Украiни, Порядку прийому на навчання до заклаДiв фаХОВОi
передвищоi освiти в2022 роцi до закладiв фаховоi передвищоi освiти, ПРаВИЛ

прийому до коледжу (далi - Правила прийому), Положення про коЛеДЖ Та

Положення про Приймальну комiсiю.
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1.2. положення про апеляцiйну комiсiю затвердЖУеТьСЯ ДИРеКТОРОМ

коледжу.
1.з. Порядоrс подання i розгляду апеляцii доводIIться через засоби

наочноi iнформацii до вiдома вступникiв не пiзнiше Hirk за 7 днiв до початку

вступних випробувань.

2. Склад апеляцiйноi KoMicii.
2.|. Наказ про затвердження складу апеляцiйноi KoMiciT видаетьсЯ

директором колелжу не пiзнiше 1 березня.' 
2.2. Кiлькiсний склад апеляцiйноi KoMicii визначасться вiдrrовiднrэ,

Правил прийому
2.З. При прийомi на навчання на ocHoBi базовоi та IIoBHoi загальноi

середНьоi освiти^ склад апеляцiйноi KoMiciT формусться з чисJIа провiдних

науково-педа1огiчних (педагогiчних) працiвникiв коледжу та вчителiв

системи загаJIьноi середньоi освiти, якi не е членами предметних

екзаменацiйrrих комiсiй, комiсiй для проtsедення спiвбесiд закJtадiв освiти.

при прийомi на навчання на ocHoBi ранiше здобутого ступеFIя

*опод,riоrо бакалавра, освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня квыriфiкованого

робiтника, NIолод-оiо спецiалiста та спецiалiста склад апеляцiйноi koMicii

формусться з числа провiдних науково-педагогiчних (педагогiчних)

npuuiun"KiB вищИх навчаJIьниХ закладiВ i наукових установ УкраiЪи,

2.4. /jo складу апеляцiйноi KoMicii входять:

- голова апе.тlяrliйноТ KoMiciT;

- члени апеляцiйrноi KoMicii.
голова апе;rяцiйнот koMicii закладу признача€ться дпректором коледжу

з числа провiдних науково*tlедагогiчних працiвникiв коледжу, представникiв

громадськостi, Ради студентського самоврядування, зовнiшнiх експертiв.

2.5. Рiшення аrrеляцiйноi KoMicii оформлюеться висновком, який

пiдписуеться головою i членами KoMicii.
2.6. Що роботи в апеляцiйнiй KoMicii не дозволяеться запучати осiб, дiти

або близькi родичi яких вступають до коледжу В поточному роцi.
2.7 . TepMiH повноважень апеляцiйноi KoMicii становить один piK.

3. Порядок подання заяв на апеляцiю.
3.1. Ё.rуrrrп"п мае право IIодати письмову апеляцiю на результат

вступних випробувань.
З;2. дпеляцiя повинна бути обrрунтованою i подаеться до Приймалъноi

KoMicii особисто вступником у виглядi заяви на iм'я голови ПриймальноТ

KoMicii тiльки у письмовiй формi.
з.з. Вступник, який претендуе на перегляд оцiнки, отриманоi на

вступному випробуванi, повинен пред'явити документ, що посвiдчус його

особу.
3.4. Якщо абiтурiснт неповнолiтнiй, заява пода€ться вiд iMeHi батькiв

(опiкунiв) i вступника.
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3.5. Дпеляцiйна заява подаеться не пiзнiше наступного робочого дня
пiсля оголошення результатiв вступного випробування, не пiзнiше 16 Ш.

З.б. Заяви на апеляцiю, поданi з порушенням визначених TepMiHiB, до

розгляду не приймаються.

4. Порядок розгляду апеляцiй.
4.L Апеляцiя розглядаеться на засiданнi апеляцiйноi KoMiciT в

присутностi вступника не пiзнiше наступного робочого дня пiсля if подання.
4.2.При поданнi апеляцii вступнику в уснiй формi повiдомляеться да'га,

час i мiсце розгляду апеляцii та вступник запрошуеться на розгляд Його
апеляцii.

4.З. Назасiданнi апеляцiйноТ KoMicii повинна бути забезпечена спокiйна
i доброзичлива обстановка.

4.4. Пiд час розгляду апеляцii cTopoHHi особи, в т.ч, KoMiciT дпЯ
проведення усних iндивiдуальних спiвбесiд, за винятком вступника, апеляцiя
якого розглядастъся, на засiданнi апеляцiйноi KoMicii не допускаЮтЬся.

4.5. Щодаткове опитування вступника при розглядi апеляцiТ не

допускаеться.
4.6. Пiд час розгляду апеляцiI члени апеляцiйноТ KoMiciT протоколюЮтЬ

yci своi зауваження та висновки щодо оцiнювання усноI iндивiдуальноТ
спiвбесiди вступника.

4.7. Пiсля закiнчення засiдання апеляцiйноТ KoMicii висновки щодо
оцiнювання роботи вступника пiдписуються BciMa членами апеляцiйноi
KoMicii, якi брали участь у засiданнi.

4.8. Результатом розгляду апеляцii е прийняття апеляцiйною комiсiсю
одного з трьох рiшень:

- попереднс оцiнювання вступного випробування вiдповiдае piBHro

усноi iндивiдуальноi спiвбесiди та не змiнюеться;
- попередне оцiнювання усноi iндивiдуальноi спiвбесiди не вiДповiдае

рiвню i якостi усноi iндивiдуальноi спiвбесiди;
- попередне оцiнювання усноi iндивiдуалъноi спiвбесiди не вiдповiДас

рiвню i якостi усноТ iндивiдуальноТ спiвбесiди та зменшусться.
4.9. Результати апеляцii оголошуються вступнику вiдразу пiсля

закiнчення розгляду його роботи. Вступнику пропонусться пiдписати
висновки апеляцiйноi KoMicii та вказати в них про свою згоду або незгоду з

рiшення апеляцiйноТ KoMicii.
4.10. У разi вiдсутностi вступника на засiданнi апеляцiйноi KoMicii, або

якщо вступник не погоджусться з рiшенням апеляцiйноi KoMicii i не пiДпИсУС
висновкiв апеляцiйноi KoMiciT, голова апеляцiйноi KoMicii здiйснюс
вiдповiдний запис у висновках апеляцiйноi KoMicii.

4.1 1. Висновки апеляцiйноТ KoMicii розглядаються та затверджусться на
найближчому засiданнi Приймальноi KoMicii.

4.I2. Якщо в результатi розгляду апеляцii апеляцiйна комiсiя приймас

рiшення про змiну результатiв вступного випробування, нова оцiнка ЗнанЬ

вступника виставлясться цифрою та прописом спочатку у висноВках
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апеляцiйноi KoMiciT, а потiм вносяться вiдповiднi змiни до вiдомостi усноi
iндивiдуальноi спiвбесiди. Кожна нова оцiнка вступного випробування, як в

.пrur."uцiйнiй вiдомостi, так i в екзаменацiйному листi пiдписуеться

головою апеляцiйноi KoMicii.
4.Iз. Висновки апеляцiйноi KoMiciT зберiгаютъся у справах

Приймаlьноi KoMicii поточного року.
4.|4. [Щорiчна робота аrrеляцiйноi KoMicii закiнчуеться звiтом, який

затверджуеться на пiдьумковому засiданнi Приймальноi koMicii.

Вiдповiдальний секретар ПК ВСП
БIr4ФК НУ кЗапорiзька полiтехнiка> Юрiй ГАЛАИДА


