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1. Загальна частина 
' 2

1.1 Приймальна комiсiя ВСП <<Фаховий економiчниЙ коле,Iж

Щержавного вищого навч€lJIьного закладУ <<КиТвський нацiональний
економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана> (далi - Приймальна комiсiя)-
робочий орган ВСП <<Фаховий економiчний коледж ДВНЗ (КНЕУ iM. В.
Гетьмана>> (далi Фаховий коледж), передбачений Законом УкраТНИ <ПРО

фахову передвищу ocBiTy>>, щоутворюсться для органiзацiТ прийому вступникiв.
TepMiH tlовноваЖеньПриЙмалъноi KoMicii становиТь одиН к€tлендарниЙ pilt.

Приймальна комiсiя працюс на засадах демократичностi, прозоростi.та
вiдкритостi вiдповiдно до законодавства Украiни, Порядку прийому на навчання

до закладiв фаховот передвищоi освiти в 2022 роцi, затвердженого наказ)м
VIiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 20 квiтня 2022 року }lb364 (зi змiнапtи,

затвердженими наказам MiHicTepcTBa освiти i науки Украiъи вiд 02 травня 2022

року J\ъ400), заресстрованих в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 0З травня 2022,р.

заN 486/3 7822, (д-i - Порядок прийому), Правил приЙому на навчання до В(]П
<Фаховий економiчний коледж ,Щержавного вищого навчального закладу
<Киiвсъкий нацiональний економiчний унiверситет)> в 2022 роцi, ПоложеннЯ
Коледжу та Положення про Приймальну комiсiю Коледжу на 2022 piK (дал i -
Положення).

положення про Приймальну комiсiю затверджуеться Педагогiчн()ю

радою i вводиться в дiю наказом директора Фахового коледжу.

1,.2 Склад ПриймалъноТ KoMicii затверджуеться наказом директсра
Фахового коледжу.

Голова Приймалъноi KoMiciT вiдповiдас за виконання покладениХ на

Приймальну комiсiю завдань i здiйснення нею cBoik функцiй.
Що складу ПриймальноТ KoMiciT входять:
. заступники голови Приймалъноi KoMiciT;* . вiдпЬвiдальний секретар ПриймалъноТ KoMiciT;
о уповноваженi особи Приймальноi KoMicii з питань прийняттЯ Та

розгляду електронних заяв;
о застуIIник вiдповiдального секретаря Приймалъноi koMicii;
о члени Приймальноi koMicii;

' представники органiв студентського самоврядування;
о уповноважена особа з питань запобiгання та виявлення корУпЦii.

Заступниками голови ПрЙймальноi KoMiciT призначаеться застуПник

директора Фахового коледжу.
Вiдповiдальний секретар Приймальноi KoMicii та його застуiIник

призначаються наказом директора Фахового коледжу з числа шедагогiчних
працlвникlв.

Список працiвникiв, якi допускаються д9 роботи для забезпечеННя

дiяльностi Приймальноi koMicii та iT пiдроздiлiв, затверджуеться наказ)м
керiвника Фахового коледжу з числа педагогiчних працiвникiв та навчаJIы.Iо-

допомiжного персоналу. Наказ про затвердження складу Приймальноi KoMiciT

видаеться директором всП <<Фаховий економiчний коледж двнЗ <Киiвський

нацiональний економiчний унiверситет) до початку календарного рокУ Та МОКе
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коригуватись з вiдповiдних причин протягом навч€шъного року,. . i

1.з Для виконання ,rо*пuд.rr" на Приймалъну комiсiю завданБ 1

здiйснення нею .rот" функцiй вiдповiдно до наказу директора Фаховсiго

коJIеджу утворюютъся TaKi пiдроздiли Приймальноi KoMicii:

. предметна екзаменацiйна комiсiя; :

. аrrеляцiйна комiсiя. __:______*

Щоriускасться включати до складу цих комiсiй науково-педагогlчЕих

(педагогiчних) працiвникiв iнших закладiв освiти,

предметнi екзаменацiйнi koMiciT утворюютъся у випадках, передбачених

ПравиламИ прийомУ, ДЛЯ проведеНня встуtIниХ вигIробувань у формi ycTroT

iндивiдуальноТ спiвбесiди при вступi на навчання за освiтнъо-професiйн-zм

ступенем фахового молодшого бакалавра на ocHoBi базовоТ середньоТ освiти 
"Цо

складу цих комiсiй можуть входити (за згодою) працiвники iнших заклалiв

освiти, науково-дослiдних установ
Апеляцiйна комiсiя утворюсться для розгляду апеляцiЙ. ""II11,:

головою апеляцiйноi KoMicii цриЗНаЧаеТЬСЯ ОДИН iЗ ЗаСТУПНИКlВ ДИРеКТСРа

Фахового копеджу, який не с членом предметнот KoMicii, при прийомi _на

наВЧання На o."o"i базовоi аереДнъоI освiти склаД апеляцiйноТ-_ 
1o-f 

cii

формуеться з числа педагогiчних працiвникiв Фахового коледжу, як1 не с

членами гIредметноi екзаменацiйноi koMicii для проведення спiвбесiд Фаховс,го

коледжу.
порядок роботи апеляцiйноТ KoMicii затверджуеться окрем]lм

положенням, яке затверджуе керiвник Фахового коледжу.

НакаЗ прО затвердЖеннЯ складУ KoMiciT длЯ проведеНня 
.. 
сгriвбесiд,

розгляду моr"uацiйних листiв, апеляцiйноi та Приймальноi, комiсiй

пifписустъся директором Фахового коJIеджу,

I.4СклаДПриймалъноТкомiсiТтаiiпiдроздiлiв,ЗаВиняТкомосiб,ltкi
входять до них згiдно з посадовими обов'язками, шороку поновлюеться не

менш нiж на третину. Одна й та сама особа може бути вiдповiдаJIън-4м

секретарем не бiльше rriж три роки поспiль,

!,осклаДУПриймальноiкомiсii,комiсiТДлЯПроВеДеннясгriвбесiДта
агrеляцiйнот комiсiй не можутъ входити особи, дiти яких вступають до

Фахового коледжу в tIоточному роцi

2.oснoвнiзaвДанняTаoбoвoязкиПpиймaльнoiкoмiсii
2.t вiдповiдно до порядку прийому, положення про вiдокремлений

структурний пiдроздiл <Фаховий економiчний коледж,Щержавного вищс|го

навчалъного закладу <киiвсъкий нацiональний економiчний унiверситет iMt:Hi

вадима гетьмана>, наявнот лiцензiт (сертифiкатiв про акредитатi,)

приймальна комiсiя розробляе Правила прийойу, якi шqгоджус Педагогiчна

рада Фахового попЁо*у i затверджуе вчена рада Щержавного вищ(,го

навчального закладу <киiвський нацiоналъний економiчний унiверситет iмt:нi

Вадима Гетьмана>>.
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. органiзовус прийом заяв та документiв, приймае рiшення про Допуск
вступникiв до участi в KoнKypci (до участi у вступних випробуваннях фОР,Мi

усноi iндивiдуальноТ спiвбесiди); :

о в установленому порядку обов'язково пода€ до СдиноТ дерхlавrrоI
електронноi бази з питань освiти (даrri - единабаза) отриманi вiд вступниitiв

данi про них, вносить змiни до cTaTyciB заяв вступникiв в единiй базi; ;

. координус дiяльнiсть ycix структурних пiдроздiлiв Фахового колеД.лtУ

щодо пiдготовки та проведення конкурсного вiдбору;
. органiзовуе i проводить консультацii з питань вступу на навчання:та

вибору епецiальностi (ocBiTHboi пронрами), що найбiльш вiдповiдае здiбнОСТЯ.М,

нахилам i рiвню пiдготовки вступникiв;
о органiзовус та контролюе дiяльнiсть технiчних, iнформацiйних i

господарськю( служб щодо створення умов для проведення встУпноi КаМпаНii;
. забезпечуе оприлюднення на веб - сайтi Фахового коледжу цьс,го

положення, Правил прийому та iнших документiв, передбачен.их

законодавством; :

. приймае рiшення про зарахування вступникiв за джерела"ии

фiнансування.
2.З Рiшення ПриймальноТ комiсii приймаються за присутностi 'не

менше двох третин складу Приймальноi KoMicii простою бiльшiстю голОсiВ Та

сво€часнодоводяться до вiдома вступникiв.
Рiшення Приймальноi KoMiciT оформлюються протоколами, якi пiдписiуе

голова i вiдповiдалъний секретар Приймальноi KoMicii.
j

3. Органiзацiя роботи Приймальноi KoMiciT : ,

з.l Прийом заяв та документiв вступникiв проводиться у строL(И,

пефлбаченi Правилами прийому та ре€струсться в прошнурованоМУ, З

пронумерованими сторiнками та скрiпленому rтечаткою Фахового коЛеД,кУ

журншri реестрацii заяв ватупникiв, в якому зазначаються TaKi данi встУПниКа,

опорядковий номер (таlабо номер особовот справи, номер мотивацiйного

листа);
. дата прийому документiв;
.прiзвище, iм'я та по батьковii 

;

.мiсце проживання; 
;

. стать, дата народження;
ономер, серiя, дата видачi документа про здобутий piBeHb;

_ .пiдпис вступника в одержаннi повернених документiв або вiдмiтка про

Тх повернення (номер поштовоТ квитанцii).
У разi потреби, Приймалъна комiсiя мqже приЙняти рiшення Про

внесення до журналу реестрацii заяв вступникiв додаtкових ДаНиХ ПРО

вступника.
Вступнику видасться розписка про прийом його документiв за пiДПИСЭМ

вiдповiдалъного секретаря (його заступника), скрiплена печаткоЮ ФаХОВС,ГО
]

коледжу або rптампом ПриймальноТ KoMiciT. i
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Вiдмова у реестрацiТ заяви вступника не допускасться, KpiM випадкiв

вiдсутностi документiв, передбачених Порядком прийому дл; реестрацiiвступника.
пiд час реестрацii заяв вступникiв з використанням автоматизованих

систеМ облiкУ сторiнки журналу реестрацiI роздруковуютъся в кiнцi робочс,го
дня, кожна cTopiHka вiзуеться вiдповiдальним секретарем ПриймалънБi koMi,cii
(його заступником), нумеруеться i пiдшиваеться в журнал. Пiсля закiнчен,ня
прийому журнал реестрацiт заяв вступниltiв вiзусться пiдписами голови
приймальнот koMicii i вiдповiдального секретаря, скрiплюсться печаткOю
Фахового оледжу. У журналi реестрацii заяв вступникiв не допускаютLся
виправлення, закреслення та пропуски рядкiв. У разi наявностi таких
зазначаеться вiдповiдна примiтка, яка вiзуеться вiдповiдальним секретарем
(його заступником) i скрiплюеться печаткою Фахового коледжу.

з.2 Приймалъна комiсiя приймае рiшення про допуск вступнIIк? ,до
участi у KoнKypci, у разi виконання ним вимог Правйл прийомУ до Фаховс,го
коледжу, i повiдомляе про це вступника в письмовiй або в iншiй, встановлеriiй
Приймалъною комiсiсю, формi.

з.з Для проведення уснот спiвбесiди формуютъся групи у ,rорrдпу
реестрацiТ документiв; вiдповiдно до груп формуються 

-вiдомЬстi 
i.r,oTiндивiдуальноТ спiвбесiди. 

,

3.4 Кiлъкiстъ вступникiв в екзаменацiйних групах до 20 осiб.
З.5 BcTyrTHe випробування вiдбувасться у синхронному режимi онлайн за

допомогОю онлаЙн платфОрми Zoom згiднО з розкладом усноi iндивiдуалыlоi
спiвбесiди, який затверджуеться головою Приймальноi koMiciT i

р з.6 КопiТ документiв незарахованих встуtlникiв, що не отриманi нипtи,
збеpiгaюTЬсяПpoTяГoМoДнoГopoкy'пiсляЧoГoЗниЩyЮTъсяЗaaкToМ.

1

4. Органiзацiя та проведення усноi iндивiдуальноi спiвбесiди 
]4.|. ПрОведеннЯ спiвбесiди у дистанцiйнiй формi покладено на Ti ж ca,Mi

екзаменацiйнi KoMiciT.

4.2- Проведення дистанцiйнот спiвбесiди iз вступником проводитьс, у
виглядi вiдео-конференцiI на платформi zooМ. Час спiвбесiди обумовлюетI,ся
при подачi вступником заяви (заяв) або в iнший спосiб з допомогою зась(iiв
комунiкацii (проПисусться у прИ ре€страцiТ заяви в СЩЕБО, телефон, E-mail
тощо) У разi, якщо встуITник не мас змоги у визначений час приеднатися до
вiдеоконференцii, BiH повинен завчасно у будъ-який спосiб повiдомити про це
приймальну комiсiю. У цьому випадку йому однорсLзово буде призначена iнlла
дата i час спiвбесiди. 

z

4.З. Приеднання вступника до вiдеоконференцii здiйснюсться за i'.-З
хвилини до визначеного часу за посиланням, яке йому будa надiслано на
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еЛекТронниЙ кабiнет вступника або вказану електронну пошту або у iнший

4.4. Пiсля присднання здiйснюсться iдентифiкацiя вступника шляхэм
:

ДеМонсТрацiТ документа, якиЙ посвiдчуеться Його особу (з номером, видимою
фотографiею та повним iMeHeM). При iдентифiкацii вступника екзаменацiйна

_iкoмiсiяПoПеpеДжaeЙoгoпpoфaктвiдeoзaписyкoнфеpeнцii.
4.5. Проведення спiвбесiди повинно проходити iз дотриманням таких

правил: '

}- не вимикати пiд час сеансу спiвбесiди мiкрофо*r; 
:

- не залишати зону видимостi веб-камери; 
,- не залучати TpeTix осiб таlабо надавати доступ до електронних

пристроiв cTopoHHiM особам; ,

- не користуватися стороннiми предметами. )

4.6. За Запитом членiв KoMicii здобувач повинен продемонструвати
примiщення, в якому BiH перебувае пiд час спiвбесiди. При вiдмовi виконання
BиМoГBиклaДaччикoмiсiямaютьПpaBoпpИПинИтиспiвбесiдy.

,

4.7. Пр" проведеннi вiдеоконференцii завдання бiлету спiвбесiди
виводиться екзаменацiйною комiсiею на еIФан.

4.8. Вступник самостiйно обирае номер бiлету, називаючи будь-яку
цифру вiд 1 до 30, а пiсля виконання в уснiй формi дае вiдповiдi на поставлёнi
питання щодо виконання завданъ (до 20 хв).

4.9. Iндивiдуальна усна спiвбесiда з дисциплiни проводитъся не мен]rrе
НiЖ ДВоМа членами KoMicii з кожним вступником, яких призначае гол(rва
прЕдметноi KoMicii згiдно з розкладом у день iспиту.

4.10.Члени KoMicii записують на аркушi спiвбесiди номери бiлетiв,
завдань i фiксують вiдповiдi та оцiнюють ik за критерiями. .

4.\I.PiBeHb знань вступника при проходженнi усноi iндивiдуальноi
спiвбесiди оцiнюсться за 200 бальною системою оцiнювання.

Оцiнка ycHoi iндивiдуальноi спiвбесiди може включати до деся'ти
додаткових балiв за успiшне закiнчення пiдготовчих KlzpciB для вступу до
Фахового коледжу, але не виrrф 200 балiв. Кiлъкiсть додаткових бапiв
визначасться наказом директора Фахового коледжу кПро успiшне завершеЕня
пiдготовчих KypciB>

Резулътати усноi iндивiдуальноi спiвбесiди оформлюютъся протоколо}{.
4.12.Пiсля закiнчення вступного випробування голова предметrtоi

екЗаМеНацiЙноi KoMicii передас yci екзаменацiйнi матерiали вiдповiдальнои5,
ceкpeTapeBi Приймальноi KoMicii.

4.|З.Перескладаннr{ усноi iндивiдуальноi спiвбесiди не дозволясть]я.
Вступники, знання яких було оцiнено балами нижче, нiж виздачсна
Приймальноi комiсiею та Правилами прийому кiлькiсть балiв, яка необхiд:на
для допуску до участi BKoHKypci не допускаються

4.I4.Апеляцiя вступника щодо кiлькостi балiв, отриманих на вступно'иу
випробуваннi у Фаховому коледжi (д-i апеляцiя), повинна подаватрJсь



особисто всl.упtIико\I не пiзttirпе нас,tупного робочог,о
екзаN{снацiйгrоТ оцiltки.

Апе;tяrliя розглялаеться не rriзнitllе настуIIного

,, '7
\

дня пiсля огоJIошення

дня пlсля подання у
присутностi вступника.

Щодаткове опитування вступникlв

доIIускасться.

при розглядi апеляцiй ,не

Порядок подання i розгляду апеляцiТ повинен бути

доведений до вiдома вступникiв не пiзнiше нiж за 7 днiв до
випробувань.

оприлюднений'та
початку встуtIних

J., список ,.'-;}1Х?"",*Х" 
"'?о"""*lluоu"ування u.rr.,""i'u

оприлюднюсться Приймальною комiсiсю вiдповiдно до загальноi кiлькоотi

"ubpu""" 
балiв кожнимвстуIIником у строки, визначенi Правилами прийому., У

списку зазначаються пiдстави для надання рекомендацiй щодо зарахування за

формами фiнансуваннянавчання. :

Особи, якi в установлений Правилами прийому строк не подаЛи дО

ПриймаЛьноi KoMicii оригiнаJIИ докуменТiв прО базовУ загальнУ середню освi,гу,

додатки до них державного зр€вка, втрачають право на зарахування на навчанця.

дркуш результатiв вступних випробувань (дл, вступникiв, що складаJIи

вступнi випробування) з резулътатами випробувань зберiгаються в ix особовдх

справах протягом усъого строку навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштiв фiзичниХ та/абО

юридичних осiб вступник разом iз заявою про вступ на навчання мае пра'во

,rодur" до ПрийМальноi KoMicii копii оригiнаЛiв документiв за умовИ ОДНОЧ8СНСrГО

навчання у цьому або iншому навч€LJIьному закладi за iншою ocBiTHllp-

професiйною програмою пiдготовки i формою навчання. Зазначенi копiт

доцументiв зберiгаються у Коледжi протягом усього строку навчання разо}д з

оригiналом довiдки закладу освiти, у якому зберiгаються оригiнали документiв'.
5.2 РiшеннЯ прО зарахуваннЯ вступникiв ухв€lJIюетъся на засiдаrщi

Приймалъноi KoMiciT i оформлюеться tIротоколом, в якому вк€вуються умови
зарахування (за резулътатами уснот iндивiдуальнот спiвбесiди, за результата-ии

розгляду мотивацiйного листа).
5.3 На пiдставi рiшення Приймалъноi KoMicii видаетъся наКаЗ ПРО

зарахування вступниlсiв; iнформацiя про зарахованих вступникiв доводиться до

iх вiдома та оприлюднюеться. :

5.4 Пiсля видання директором Фахового коледжу нак€Lзу - про

зарахування вступникiв на навчання уповноваженi особи Приймалъноi koMicii
проставляють в Сдинiй базi протягом доби вiдповiднi вiдмiтки щодо змi'ни

статусу встуtIника та верифiкують в Сдинiй базi накази гrрО зарахуваннЯ

вступникiв на навчання у строки, встановленi Порядком та Правила_ии

прийому.
5.5 За результатами роботи Приймалъноi koMiciT щодо набору

складаетъся звiт про резулътати прийому на навчання, який затверджуеться на

засiданнi ПедагогiчноI ради Фахового коледжу.



lодаток 1

до Положення Про приймалъну комiсiю i

ВСП (ФЕК ДВНЗ (К,НЕУ iM. В.Гетьмана)'

Положення про апеляцiйну комiсiю , 
]

ВСП <<Фаховий економiчний коледж Щержавного вищого навча-пьного заклад{у

кКиiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>;,

,

1. Загальнi полоlкення

Для вирiшення спiрних питань та розгляду апеляцiй вступникiв ,до

Колеfiжу в складi Приймальноi KoMiciT створюеться апеляцiйна комiсiя. .

Апеляцiйна комiсiя в своiй роботi керу€тъся чинним законодавствсм
УкраТни, Законом Украiни пПро фахову передвищу ocBiTy>>, Порядком прийо]иу
на навчання для здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодш(,го
бакалавра, iншими вiдомчими нормативними актами, Правилами прийому до
Коледжу, Положенням про приймаJIьну комiсiю Itоледжу та цим Положеннямl.

2. Склад апеляцiйноi KoMicii
Склад апеляцiйноi KoMicii формусться з числа провiдних HayKoI}o-

uедагогiчних працiвникiв коледжу та вчителiв системи загальноi середн;,оТ

освiти м. Киева та КиТвсъкоi областi, якi не с членами предметноi KoMicii
коледжу за два мiсяцi до початку прийому документiв. fio складу апеляцiйrrоi
KoMicii входять: голова апеляцiйноi KoMiciT; заступник голови апеляцiйrrоi
KoMiciI; секретар апеляцiйноi KoMicii; члени апеляцiйноi KoMicii.

Голову апеляцiйноi KoMicii призначас директор навч€IJIьного заклаlду.
Кiлькiсний та персональний склад KoMicii затверджусться не пiзнiше 01 березня
поточного року. Голова апеляцiйноi KoMicii несе персоналъну вiдповiдальнiс;ть
зЁ u"KoHaHIIr{ покладених на комiсiю завдань, визначае обов'язки членiв KoMic,ii.

fiо роботи в апеляцiйнiй KoMicii не дозволяеться заJIучати осiб, дiти яких
вступають до коледжу.

З. Порядок
Вступник у разi

випробовуваннi мае право
доводиться через засоби
вступних випробовувань.

Розгляд апеляцiй проводиться з метою виявлення об'ектйвно,;тi
виставленоi оцiнки i не зводиться до повторного складання вступн(lго
випробування.

Апеляцiя вступника щодо екзаменацiйноi оцiнки (д-i апеляцiя)
повинна подаватися в день проведення iндивiдуалъноi усноi спiвбесiди , у
дистанцiйнiй формi - не пiзнiше наступного робочого дня пiсля оголошен:ня

Для вступникiв, якi за результатами iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди
отримали менше 100 (*rе склали iспит) апеляцiя може проводитися в де,нь
оголошення оцiнки за умови подачi заяви. i

подання та розгляду апеlrяцiТ вступника
незгоди з одержаною оцlнкою на вступно|иу
на апеляцiю. Порядок подання i розгляду апеляцii

,..
наочно1 агlтац11 до вlдома вступникlв до почат:ку

:

в



Апеляцiя на виставленУ оцiнкУ приймает:,1 
--=1лr"исъмовою 

заявOю

вступника, наIIисаною на ir,"' гьло"и приймалъноi KoMicii, у яrliй

обгрУнтоВУеТъсяЦриЧинаНеЗГоДиПокожЕоМУIIитаннЮЗВисТаВЛенOЮ
кiпькiстюбaлiвЗapеЗyJIъTaTaМиBсTyПнoГoвипpoбуBaння.

АпепяцiяВсТУПникароЗГляДасТъсянеп-tзнiшенасТУпноГоробочогоДня
пiсляТiпоДання.ЯкI1раВИЛо'УроЗгляДiапеляцiТприйМаЮтъУЧасТъЧлени
апеляцiйноj KoMicii, вступниtс i-"n"" предметнот KoMicii з дисциIIлiни, щсl е

предметом агrеляцii. за гrроханням неповнолiтнiх встугrниl]в ашеляцlя мо,же

вiдбуватисъ в присутност1 оатъкiв за НаЯВНiСТЮ ВiДПОВiДНОГО ДОКУМеН'ГУ'

,Щодаткове оIIитування. вступникiв при розгпй u",пяцiТ не допускаетъся, ,Не

розглядаюru." ur.ляцii u.ryrr""niB, Ъкi^ пiд час вигrробування користувал7_ся

cTopoHHir" оп,"ръJIами iнформачiт (в тому числi пiдказуванням),

пiд .ru"-, urr.п"цii 
^ 

заборонясться *orri*ouu"rr"' фОТОГРафУВаННЯ абО

вiдеозйомкароботиабiтУрiента,аТакожТiвинесенняЗамежiпримiщеннЯ]В
якому вiдбуваетъся аrrеляцlя,

;'l'#fi Г"":Х#'"r,*.вступник"oo_,i,.::::,"_,_"р_,j,#:;-."#L;У випадкУ tIEэl\Jлyr lvll/r\ 
.9V^,лл:л-л-,,,- 1 " -астъся гоIIовою

реЗУлъТаТаМИ роЗГЛяДУ ашеляцii' осТаТочне рiшrення ГIрииМ 
,

апеляцiйноi KoMicii,
Рiшення апеляцiйноТ KoMioii про

випробування без змiни оформлюсться

KoMicii. На гrоданiй заявi проставJIяетъся

Вiдповiдальний секретар

приймалъноi KoMiciT

Наталiя ВЕСЕЛЬСЬКА

аПеЛЯЦЙ"Т;:'';"йняття_ 
апеляцiй"_"i 

_.._:"_y:,,,,:-_, тн;х"" 
про змiну

екзаменацiйноi оцi"*" роб"r"."'' uй.rоuiд,r! _?un 
c на гrоданiй заявi, оцiн_<а,

виставлена в ""Jr""i;i роботi та екзаменацiйному JIистку, закресJIюетъс,I 1

проставлястъся змiнена оцiнка. Змiнена оцiнка затверджу€ться "iд"".l?,Ч1

гялови 1.u"ry.rr"n u.ono""; i 
"n.nu 

аПеЛЯЦiйНОТ KoMicii. ОЦiНКа В еКЗаМеНаЦlИII1И

Йо*о.ri залишаеТЬСЯ беЗ 
"1:, fтл fiлпатJiй аяявi ообитъ запис щодо

Пiсля розгляду агIеJIяц11 вступник на поданiй заявi*ро(

згоди чи незгоди з рiшенням за резулътатами розгляду апеляцii, ставить дату та

пiдгrис. _tHoi KoMicii бу,tь_
Заборонястъся будъ-яке втручання у дiялънi,* i:,'""лТ:

якими особами, Спроби ""рЬ-оодт1"": ail:l"""i 
апеляцiйноТ комlс11

фiксуютъся у пpoTononi засiданъ апеляцiйнот koMrcrr,

оцiнка, затвердж.ru urr.,iilriй""о комiсiею, с остаточною i повторно,не

"'Р"ТiЗН# 
",д 

абiтурiснтiв, якi були вiдстороне"]_:,i1i:_Т::_": В9ТУПНИХ

екзаменiв за порушення Правил прийому до коледжу, не приймаютъся,

робота апеляцiйнот koMiciT закiнчуетъся звiтом гrро Ti резулътати' якйй'

ЗаТВерДжУ.'""" "u 'u"iдu""i 
ПриймальноТ KoMicii КоледжУ 

'

затвердження оцiнки ВСТУП.ТС)Ч

протокоJIом засiдання .u",n"1111i_:1
вiдпоuiдний заrlис та пiдпис чл€на

t


