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ПОЛОЖЕНИЯ
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електромехашчного техшкуму транспортного буд1вництва

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Приймальна комю1я техшкуму (дал1 -  Приймальна ком1с1я) -  робочий 
орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою 
стати 38 Закону Украши «Про вищу освпу» (дал1 -  Закон), що утворюеться для 
оргашзацп прийому вступниюв. Строк повноважень Приймально! KOMicii 
становить один календарний piK.

Приймальна комю1я працюе на засадах демократичное^, прозоросп та 
вщкритосп вщповщно до законодавства Украши, Умов прийому на навчання до 
вищих навчальних заклад1в Украши в 2016 рощ, затверджених наказом МОН 
вщ 15 жовтня 2015 року № 1085 (дал1 -  Умови прийому), правил прийому до 
вищого навчального закладу (дал1 -  Правила прийому), статуту техшкуму та 
положения про Приймальну комюио техшкуму (дал1 -  Положения).

Положения затверджуеться Педагопчною радою вищого техшкуму 
вщповщно до частини третьо!' статт1 38 Закону.

1.2. Склад Приймально'! KOMicii затверджуеться наказом директора 
техшкуму, який е головою комюи.

Голова Приймально'! KOMicii в1дпов1дае за виконання покладених на 
Приймальну комюио завдань i зд1йснення нею c b o ix  функц1й.

До складу Приймально! KOMicii входять:
-  заступник голови Приймально! KOMicii';
-  в1дпов1дальний секретар Приймально! ком1сй;
-  уповноважена особа Приймально! KOMici! з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв;
-  члени Приймально! KOMici! (заступники директора, завщувач1 вщдтень, 

голови циклових ком1с1й, провщш педагог!чн1 прац1вники техн!куму,);
-  представники оргашв студентського самоврядування в1дпов1дно до 

пункту 6 частини п’ято! стати 40 Закону та профепткових оргашзацш. 
Заступником голови Приймально! KOMici! призначаеться заступник

директора з навчально! роботи.
В щпов1 дальний секретар Приймально! KOMici! призначаеться наказом

колаиович
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директора техшкуму з числа провщних педагопчних пращвниюв техшкуму.
Наказ про затвердження складу Приймально! KOM icii видаеться 

директором техшкуму до початку календарного року.
1.3. Для виконання покладених на Приймальну комюпо завдань i 

здшснення нею сво!х функцш вщповщно до наказу директора техшкуму 
утворюються таю niдроздши Приймально! комюи:

-  предмета! екзаменацш ш  KOMicii*;
-  KOM icii для проведения сшвбесщ;
-  апеляцшна комю1я.
Допускаеться включати до складу цих комюш педагопчних пращвниюв 

шших навчальних заклад1в.
Предмета! екзаменацшш комюп та KOMicii для проведения сшвбесщ 

утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому для проведения 
конкурсних вступних випробувань при BCTyni на навчання за освггньо- 
квал!ф!кац!йними piвнями молодшого спещалюта на ocHoei базово! (повно!) 
загально!' середньо! освгги. До складу цих KOMicm можуть входити (за згодою) 
пращвники шших навчальних заклад1в, науково-дослщних установ.

Апеляц!йна KOMicia утворюеться для розгляду апеляцш вступниюв. 
Головою апеляцшно!’ KOMicii призначаеться заступник директора техн!куму. При 
npnfioMi на навчання на основ! базово'! i повно'! загально’! середньо! ocBiTH склад 
aпeляцiйнol KOMicii формуеться з числа пров!дних педагопчних пращвниюв 
техн1куму та вчитeлiв системи загально! середньо! освпи perioHy, яю не е 
членами предметно! екзаменацшно! KOMicii’, KOMici! для проведения сп!вбесщ.

Порядок робота апелящйно! K O M ici! затверджуеться директором 
техшкуму.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменацшних та 
апелящйно! KOMicm пiдпиcyeтьcя директором техн!куму не шзшше 01 березня.

Список пращвниюв, яю допускаються до робота для забезпечення 
дiяльнocтi Приймально! KOMici! та Г! шдроздшв, затверджуеться наказом 
директора техшкуму з числа педагопчних пращвниюв та навчально- 
дoпoмiжнoгo (адм1н1стративного) персоналу техшкуму.

1.4. Склад Приймально! KOMici! та Г! шдроздипв, за винятком oci6, яю 
входять до них зпдно з посадовими обов’язками, щороку поновлюеться не 
менш нiж на третину. Одна й та сама особа може бути вщповщальним 
секретарем не бшыне шж три роки поспшь.

До складу Приймально! KOMici!, предметних екзаменац1йних та 
aпeляцiйнo! комюй не можуть входити особи, дпи яких вступають до техн1куму 
у поточному po4 i.

II. OCHOBHIЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРИЙМАЛЬНО! KOMICII

2.1. Вщповщно до Умов прийому, статуту техшкуму, наявно! л1цензп 
(cepтифiкaтiв про акредитащю) Приймальна кoмiciя розробляе Правила 
прийому, яю затверджуе Педагопчна рада техшкуму вщповщно до частини 
п’ято! C T a rr i  44 Закону.



2.2. Приймальна колйспя:
— забезпечуе шформування вступниюв, Ух батыав та громадсьюсть з ycix 

питань вступу до техшкуму;
— оргашзовуе прийом заяв та документе, приймае рш ення про допуск 

вступниюв до участ1 в конкурс! (до участ1 у вступних випробуваннях);
— подае до СдиноУ державно!’ електронноУ бази з питань освгги (дал! — 

Сдина база) отримаш вщ вступниюв даш про них, вносить змши до 
статус1в заяв вступниюв в Сдинш базц

— координуе д!яльшсть ycix структурних шдроздЫв вищого навчального 
закладу щодо шдготовки та проведения конкурсного вщбору;

— оргашзовуе i проводить консультацп з питань вступу на навчання та 
вибору спещальност1, що найбшын в1дпов1дае зд1бностям, нахилам i 
piBHio п1дготовки вступник1в;

— орган1зовуе та контролюе д1яльн1сть техн1чних, 1нформац1йних i 
побутових служб щодо створення умов для проведения вступноУ 
кампаш*1;

— забезпечуе оприлюднення на веб-сайт! техшкуму цього Положения, 
Правил прийому та шших документ1в, передбачених законодавством;

— приймае рш ення про зарахування вступниюв за формами навчання i 
джерелами фшансування.

2.3. Р1шення ПриймальноУ KOMicii приймаються за присутност1 не менше 
двох третин складу ПриймальноУ KOMicii простою бшышстю голос1в та 
своечасно доводяться до в1дома вступник1в.

Р1шення ПриймальноУ KOMicii оформлюються протоколами, яю п1дписуе 
голова i  в1дповщальний секретар ПриймальноУ KOM icii.

III. ОРГАН13АЦ1Я РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНО! KOMICII

3.1. Прийом заяв та докумешУв вступниюв проводиться у строки, 
передбачеш Умовами прийому i Правилами прийому.

Заяви та документа вступниюв рееструються в прошнурованому, з 
пронумерованими стор1нками та скр1пленому печаткою техшкуму журнал! 
реестращУ заяв вступниюв, в якому зазначаються так! дан! вступника:

-  порядковий номер (та/або номер особовоУ справи);
-  дата прийому докумештв;
-  пр!звище, !м’я та по батьков!;
-  мюце проживания;
-  стать, дата народження;
-  найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий

ступшь/ освггаьо-квал!ф!кацшний р!вень;
-  номер, сер!я, дата видач! документа про здобутий ступшь/осв!тньо-

квал!ф!кац!йний р!вень, середн!й бал документа про осв!ту;
-  номер сертифжата зовн!шнього незалежного оц!нювання, юльюсть бал!в з

конкурсних предмет!в;
-  прюритет заяви;



-  шформащя про документа, що дають право на особлив! умови
зарахування; причини, з яких вступников! вщмовлено в участ1 у конкурс!
та зарахуванш на навчання;

-  шдпис вступника в одержаны повернених документа або вщм1тка про !х
повернення (номер поштово! квитанцп).
У раз1 потреби Приймальна комю!я може прийняти р1шення про внесения 

до журналу реестрацн заяв вступниюв додаткових даних про вступника.
Вступнику видаеться розписка про прийом його документа за шдписом 

вщповщального секретаря, скршленим печаткою ПриймальноТ KOM icii.

Вщмова у реестрацн заяви вступника не допускаеться, кр1м випадюв 
вщсутност! документа передбачених Умовами прийому для реестрацн 
вступника.

У журнал! реестрацн заяв вступниюв не допускаються виправлення, 
закреслення та пропуски рядюв. У раз! наявност! таких зазначаеться вщповщна 
примака, яка в!зуеться в!дпов!дальним секретарем (його заступником) i 
скр!плюеться печаткою Приймально'! KOMicii.

3.2. Приймальна комю!я приймае р!шення про допуск вступника до участ! 
у конкурс!, про що пов!домляе вступника.

3.3. Для проведения вступних ю пита техн!кумом формуються 
екзаменац!йн! групи в порядку реестрацн документа; вщповщно до груп 
формуються в!домост! сп!вбес!ди, вступного icnHTy i (або) одержання- 
повернення письмово!’ робота.

К!льк!сть вступник!в в екзаменацшних групах не повинна перевищувати 
30 oci6. Особам, яю допущен! до складання вступних випробувань, видаеться 
аркуш результат!в вступних icnHTiB.

3.4. Розклад вступних icnHTie, що проводяться техн!кумом, 
затверджуеться головою Приймально’! KOMicii i оприлюднюеться шляхом 
розм!щення на веб-сайт! техшкуму та !нформац!йному стенд! Приймально! 
KOMicii не п!зн!ше н!ж за три дн! до початку прийому заяв та документа для 
вступу на навчання за вщповщною формою навчання.

3.5. Konii документа i фотокартки незарахованих вступник!в, що не 
отримаш ними, а також !х екзаменац!йн! робота збер!гаються протягом одного 
року, п!сля чого знищуються та про що складаеться вщповщний акт.

IV. ОРГАН13АЦ1Я ТА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

4.1. Голови предметних екзаменацшних комюш, що вщповщають за 
проведения вступних випробувань, щороку складають необхщш екзаменац!йн! 
матер!али: програми вступних icnHTiB, що проводяться техшкумом,
екзаменацшш б!лети, тестов! завдання, критер!! оцшювання в!дпов!д! вступника 
тощо та подають ix  на затвердження голов! Приймально! KOMicii не п!зн!ше н!ж 
за три м!сяц! до початку прийому документа.

Форма вступних icnHTiB у техшкум! i порядок !х проведения 
затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання за осв!тньо- 
професшними програмами молодшого спец!ал!ста на основ! повно! загально!



середньоТ осв1ти для вщповщних категорш вступниюв вступш юпити 
проводяться вщповщно до програм зовшшнього незалежного оцшювання 
вщповщного року.

4.2. На вступних юпитах повинна бути забезпечена спокшна i 
доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливють самостшно, 
найбшып повно виявити р1вень сво*!х знань i умшь.

Сторонн1 особи без дозволу голови Приймально! комки* до примщень, в 
яких проводяться вступш icnHTH, не допускаються.

4.3. 1спит в уснш форм1 або сшвбесща з кожного предмета (дисцишнни) 
проводяться не менш шж двома членами KOMicii* з кожним вступником, яких 
призначае голова предметно! KOMicii* зпдно з розкладом у день юпиту.

Пщ час сшвбесщи (icnHTy в уснш форм1) члени вщповщно! KOMicii 
вщм1чають правильшсть вщповщей в аркупй сшвбесщи (аркупп усно! 
вщповцц), який по закшченш сшвбесщи пщписуеться вступником та членами 
вщповщно! KOMicii.

1нформащя про результата сш вбесщ и або icnHTy в уснш  форм! 
оголош уеться вступников1 в день п/його проведения.

4.4. BciynHi icnHTH у письмовш фopмi, що проводить техшкум у 
випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох члешв 
вщповщно! KOM icii в кoжнiй аудитор ii*.

4.5. Бланки аркуппв сшвбесщи, письмово! вiдпoвiдi, а також титульш 
apKymi 3i штампом Приймально! KOMicii’ збepiгaютьcя у вiдпoвiдaльнoгo 
секретаря Приймально! KOMicii TexHiKyMy, який видае !х голов! екзаменацшно! 
KOMicii* в необхщнш юлькост! безпосередньо перед початком icnHTy.

Бланки письмових po6iT роздаються кожному BCTynHHKOBi в аудиторй, де 
проводиться вступний письмовий icnHT, про що вступник ставить СВШ 
особистий пщпис у вщомост1 одержання-повернення письмово! робота. 
rincbMOBi екзаменацшш робота (у тому чишп чернетки) виконуються на 
аркушах 3i штампом Приймально!* KOMicii або и пiдpoздiлy. На аркушах не 
допускаються будь-яю yMOBHi позначки, яю розкривають авторство робота. 
Вступник зазначае пpiзвищe тшьки у визначених для цього мюцях.

4.6. Для проведения письмових вступних icnmriB встановлюються таю 
норми часу (в acTpoHOMi4HHx годинах):

з мови та лггератури:
диктант -  1 година;
тестування -  не бшыпе, нiж передбачено у пояснювальних записках до 

тест1в.
4.7. Пщ час проведения вступних юпшзв не допускаеться користування 

електронними приладами, пщручниками, навчальними noci6HHKaMH та шшими 
мaтepiaлaми, якщо це не передбачено р тен н ям  Приймально! KOMicii*. У pa3i 
використання вступником пщ час вступного випробування CTopoHHix джерел 
шформацй* (у тому числ1 пщказки) BiH вщсторонюеться вщ участ1 у 
випробуваннях, про що складаеться акт. На екзаменацшнш po6oTi такого 
вступника член вiдпoвiднoi’ KOMicii* вказуе причину вщсторонення та час. При 
nepeeipHi така робота дешифруеться i за не! виставляеться оцшка менше



мЫмально! кшькосп бал1в, визначено! Приймальною KOMicieio та Правилами 
прийому, для допуску до учасп в конкурс! або зарахування на навчання поза 
конкурсом, незважаючи на обсяг i змют написаного.

4.8. Пюля закшчення роботи над завданнями вступного юпиту вступник 
здае письмову роботу разом i3 завданням, про що розписуеться у вщомосп 
одержання-повернення письмово! роботи, а члени екзаменацшно! комюп 
зобов’язаш перев!рити правильнють оформления титульного аркуша письмово! 
роботи.

4.9. Вступники, яю не з ’явились на вступи! icnH T H  без поважних причин у 
зазначений за розкладом час, до учасп у подалыпих ic n H T a x  i конкурс! не 
допускаються. За наявносп поважних причин, шдтверджених документально, 
вступники допускаються до складання пропущених вступних юпиив з дозволу 
Приймально! ком!сй в межах встановлених строюв i розкладу проведения 
вступних юшгив.

Особи, як! не встигли за час письмового юпиту (тестування) виконати 
екзаменац!йн! завдання у повному обсяз!, здають !х незаюнченими.

Пюля зак!нчення юпиту голова предметно! (екзаменацшно! або фахово! 
атестац!йно!) KOMici! передае yci екзаменац!йн! роботи вщповщальному 
секретарев! Приймально! KOMici!.

4.10. Вщповщальний секретар Приймально! KOM ici! проводить 
шифрування письмових робгг, для чого проставляемся цифровий або !нший 
умовний шифр на титульному аркупп i на кожному арку m i письмово! шдповцц. 
У випадках, коли п!д час шифрування письмових екзаменац!йних po6iT 
виявлено роботу, на якш е особлив! позначки, що можуть розкрити и авторство, 
робота не шифруеться i таку роботу, KpiM  члена предметно! екзаменац!йно!, 
додатково перев!ряе голова в!дпов!дно! комюп.

n iсля шифрування титульн! аркупп збершаються у в!дпов!дального 
секретаря Приймально! KOMici! до зак!нчення перев!рки Bcix po6iT. Листки 
письмових в!дпов!дей разом з шдписаною вщповщальним секретарем 
Приймально! комюй, в!дом!стю передаються голов! в!дпов!дно! комюй*, який 
розпод!ляе !х м!ж членами KOMici! для перев!рки.

4.11. Перев1рка письмових po6iT (тестових завдань) проводиться тшьки у 
прим!щенн1 техшкуму членами Приймально! KOMici! i повинна бути закшчена 
не ni3Hime наступного робочого дня Приймально! KOMicii.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступников! були зроблен! 
зауваження шд час випробування тощо) в!дпов1дальний секретар Приймально! 
KOMici! або голова предметно! екзаменацшно! KOMici! залучають для перев!рки 
роботи двох член!в в!дпов!дно! комюй.

4.12. Голова предметно! екзаменацшно! KOMici! здшснюе кер1вництво i 
контроль за роботою член!в вщповщно! KOMici!. BiH додатково перев1ряе 
письмов! роботи, як! оцшеш членами в!дповщних KOMicifi за 100-бальною 
шкалою оцшювання знань (вщ 100 до 200 бал!в) менше шж на 124(100) бал!в, 
бшьше шж на 175 бал1в, а за 12-бальною шкалою оцшювання знань (вщ 1 до 12 
бал1в) -  менше шж на 4 бали, бшьше шж на 10 бал!в. Голова вщповщно! KOMici! 
додатково перев1ряе письмов! роботи, оцшеш кшькютю бал1в менше, н!ж



визначена Приймальною KOMicieio та Правилами прийому юльюсть бал1в, 
необхщна для допуску до учасп в конкурс! або зарахування на навчання поза 
конкурсом. Голова вщповщно! KOMicii також додатково перев!ряе 5 в!дсотк!в 
шших po6iT i засв!дчуе cboim п!дписом правильнють виставлено! оц!нки.

Випадки наступно! змши виставлених на письмов!й робот! та у 
вщомостях членами предметно! екзаменацшно! KOMicii оц!нок (за результатами 
додатково! перев!рки головою в!дпов!дно! KOMici! або за висновками 
апеляцшно! KOMicii) засвщчуються п!дписом голови в!дпов!дно! KOMici!, 
письмовим пояснениям члена KOMici! та затверджуються р!шенням Приймально! 
KOMicii.

4.13. nepeeipem письмов! роботи, а також заповнеш екзаменацшш 
вщомосп з шифрами та шдписами член!в в!дпов!дно! KOMicii передаються 
головою предметно! екзаменацшно! KOMicii вщповщальному секретарев! 
Приймально! KOMicii, який проводить дешифрування роб!т i вписуе у вщомосп 
пр1звища вступник!в.

4.14. Перескладання вступних icnHTiB не допускаеться. Вступники, знания 
яких було оц!нено нижче, шж визначена Приймальною KOMicieio та Правилами 
прийому юльюсть бал!в, необхщна для допуску до участ! в конкурс! або 
зарахування на навчання поза конкурсом, до подалыного складання вступних 
icnHTiB та учасп в конкурс! не допускаються.

4.15. Апелящя вступника щодо екзаменацшно! оцшки (юлькосп балгв), 
отримано! на вступному юпип у техшкум! (дал1 -  апелящя), повинна 
подаватись особисто вступником не шзшше наступного робочого дня тел я  
оголошення екзаменацшно! оц!нки.

Апелящя розглядаеться не шзшше наступного дня т ел я  и подання у 
npncyTHOCTi вступника.

Додаткове опитування вступник!в при розгляд! aпeляцiй не допускаеться.
Порядок подання i розгляду апелящ! повинен бути оприлюднений та 

доведений до вщома вступниюв не шзшше шж за 7 дшв до початку вступних 
випробувань.

V. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИК1В

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступниюв оприлюднюеться 
Приймальною KOMicieio вщповщно до загально! юлькос^ набраних бал1в 
кожним вступником у строки, визначеш Правилами прийому. У списку 
зазначаються пщетави для надання peкoмeндaцiй щодо зарахування за формами 
фшансування навчання.

Особи, яю в установлений Умовами прийому та Правилами прийому 
строк не подали до Приймально! KOMicii оригшали сертифкапв Украшського 
центру 0 4 iHroBaHmi якосю ocBiTH, орипнал документа про осв1тнш (осв!тньо- 
квал!ф1кащйний) р!вень та додаток до нього державного зразка, втрачають 
право на зарахування на навчання за рахунок коптив державного бюджету, а 
також на навчання за рахунок державних пшьгових довгострокових крединв.

Сертифжати зовшшнього незалежного оц1нювання та/або



довщка/екзаменацшний лист (для вступниюв, що складали вступш юпити) з 
результатами юпипв випробувань, письмов1 екзаменацшш роботи, аркуии 
сшвбесщ та усних вщповщей тощо вступниюв, зарахованих до техшкуму, 
збершаються в ix особових справах протягом усього строку навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коптив ф1зичних або юридичних 
o c i6  вступник разом i3 заявою про вступ на навчання мае право подати до 
Приймально'1 KOMicii Koni'i сертифшапв зовшшнього незалежного оцшювання,
Д о к у м е н т а  П ро ЗДОбуТИЙ СТуШНЬ ВИЩ01' OCBiTH, ОСВГГНШ (ОСВГГНЬО-
квaлiфiкaцiйний) piBeHb державного зразка та додатка до нього, 3aBipem в 
установленому порядку, за умови одночасного навчання в TexHiKyMi або шшому 
навчальному заклад1 за шшою ocвiтньo-пpoфeciйнoю програмою пщготовки i 
формою навчання. Зазначеш копи докуменпв збернаються у TexHiKyMi 
протягом усього строку навчання разом з оригшалом довщки вищого 
навчального закладу, у якому збернаються оригшали докуменпв. Довщка 
видаеться на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому 
збершаються оригшали зазначених докуменпв.

5.2. PimeHHa про зарахування вступниюв ухвалюеться на засщанш 
Приймально1 KOMicii' i оформлюеться протоколом, в якому вказуються умови 
зарахування (поза конкурсом, за результатами сшвбесщи, за результатами учасп 
в KOHKypci тощо).

5.3. На пiдcтaвi ршення Приймально'1 KOMicii директор TexHiKyMy видае 
наказ про зарахування вступниюв; шформащя про зарахованих вступниюв 
доводиться до ix  BiflOMa та оприлюднюеться.

5.4. Зарахованим до складу студенпв вступникам за ix проханням 
видаються довщки встановленого зразка для оформления звшьнення з роботи у 
зв’язку i3 вступом до техн1куму.

5.5. Пюля видання директором техн1куму наказу про зарахування 
вступниюв на навчання, уповноважеш особи Приймально1 KOMicii проставляють 
в Сдинш 6a3i протягом доби вщповщш в1дм1тки щодо зм1ни статусу вступника 
та вериф1кують в Сдин1й 6a3i накази про зарахування вступник1в на навчання у 
строки, встановлеш Умовами та Правилами прийому.

5.6. Особам, яю не зараховаш на навчання, видаеться за ix  проханням 
довщка про результата ix учасп у KOHKypci (юпитах) для учасп в KOHKypci щодо 
вступу до шшого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймально‘1 KOMicii щодо набору на вщповщш 
форми навчання складаеться звп  про результата прийому на навчання, який 
затверджуеться на засщанш Педагопчно'! ради TexHiKyMy.

Вщпов1 дальний секретар 
Приймально'1 KOMicii O.I. Лелюк


