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Положения про приймальну ком1сйо Вщокремленого структурного 
п!дрозд1лу «Класичний фаховий коледж Сумського державного ун1верситету» 
(дал! -  КФК СумДУ) розроблено вщповщно до Положения про приймальну 
КОМ1С1Ю вищого навчального закладу, затвердженого наказом Мшютерства осв1ти 
1 науки Украши вщ 15 жовтня 2015 року № 1085, заресстрованого в М1н1стерств1 
юстицп Украши 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, наказу Мпнстерства 
освгги 1 науки Украши в1д 13 жовтня 2021 року № 1098 «Про затвердження Умов 
прийому на навчання до заклад1в вищо! осв1ти Украши в 2022 роцЬ> та в1дпов1дно 
до наказу Мшютерства осв1ти 1 науки Украши в1д 29 жовтня 2021 року № 1159 
«Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття оевггньо- 
професшного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 роцЬ>, затверджених 
у встановленому порядку.

Г ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Приймальна ком1с1я КФК СумДУ (дал1 -  Приймальна ком1С1я) -  робочий 
орган коледжу, передбачений статтею 43 Закону Украши «Про фахову передвищу 
освДу» (дал) -  Закон), що утворюеться для оргашзацп прийому вступниюв. Строк 
повноважень Приймально! комки становить один календарний р1к.



1.2. Приймальна комЮя д1е згщно з Положениям про приймальну комю1Ю КФК 
СумДУ, що затверджене педагог[чною радою у вщповщносД до Положения про 
приймальну комю}ю вищого навчального закладу, затвердженого наказом 
Мшютерства осв1ти 1 науки УкраУни в1д 15 жовтня 2015 року № 1085, 
зареестрованого в Мшютерств1 юстицн УкраУни 04 листопада 2015 року за 
№1353/27798.

1.3. Оргашзащю прийому вступнишв до КФК СумДУ здшснюс Приймальна 
комю)я, склад якоУ затверджуеться наказом директора КФК СумДУ, який € п 
головою.

1.4. Приймальна комЮя працюе на засадах демократичност!, прозорост1 та 
вщкритосп в1дпов1дно до законодавства УкраУни, Умов прийому на навчання до 
закладш вищоУ осв1ти УкраУни в 2022 рощ та Умов прийому на навчання для 
здобуття освДньо-професшного ступеня фахового молодшого бакалавра в 
2022 роц1 (дал1 -  Умови прийому), Правил прийому до КФК СумДУ у 2022 рощ 
(Частина I. Здобуття ступеня молодшого бакалавра та Частина 11. Здобуття 
освггньо-професшного ступеня фахового молодшого бакалавра) (дал1 -  Правила 
прийому) та Положения про приймальну комюно КФК СумДУ.

К5. Положения про приймальну комюпо КФК СумДУ оприлюднюсться на 
офщшному веб-сайт) КФК СумДУ.

1.6. Голова ПриймальноУ комюй* вщповщае за виконання покладених на 
Приймальну ком1с1ю завдань } здшснення нею своУх функцш.

До складу ПриймальноУ ком1С)У входягь:
С заступник (заступники) голови ПриймальноУ комюй';
С в!дпов1дальний секретар ПриймальноУ комюй';
С уповноважена особа ПриймальноУ комюй' з нитань прийняття та розгляду 

електронних заяв;
С заступники вщповщального секретаря ПриймальноУ ком1сй';
У члени ПриймальноУ комюй';
С представники оргашв студентського самоврядування в1дпов1дно до пункту 6 

стагп 41 Закону та нрофсшлкових орган[за)пй.

1.7. Заступником голови ПриймальноУ комюй* с заступник директора з навчальноУ 
роботи КФК СумДУ.

1.8. Вщновщальний секретар ПриймальноУ комюй га його заступники 
призначаються наказом директора КФК СумДУ з числа провщних педагог!чних 
прац)вник1в коледжу.

Одна й та сама особа може бути вщповщальним секретарем не бшьше Н1Ж



три роки носишь.

До складу Приймально')' комюн, предметних екзаменац)йних 1 фахових 
атестащйних комПй та апеляцшно')' ком)сй' не можуть входити особи, д)ти яких 
вступають до цього закладу фахово')' нередвиню')' осв)ти у поточному роц).

Список прац)вник1в, як1 донускаються до роботи для забезпечения 
д!яльност) Приймально')' ком!СЙ та и гндроздЫв, затверджуеться наказом 
директора з числа педагопчних прац)виик)в та навчально-доном)жного персоналу 
КФК СумДУ.

1.9. Наказ про затвердження складу Приймально')' комюГ видаеться директором 
до початку календарного року.

1.10. Для виконання покладених на Приймальну комюпо завдачь ) здшснення нею 
сво')'х функцш в1дпов1дно до наказу директора утворююгься так) гндроздши 
Приймально')' ком)сн:

С  предметн) екзаменащйн) ком)С)'ц

С ком)С)')'для проведения онвбесщ;
С фахов) атестац)йн) комюй';
С анелящйна комю)я (апеляцшн) ком)сй').

Донускаеться включати до складу цих комюш науково-педагопчних 
(педаголчних) нрац)вник)в )Н)них навчальних заклад)в.

Предмет))) екзаменацшн) ком)С)')' та ком)сп для проведения сп)вбес)д 
утворююгься у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведения 
вступних випробувань при вступ) на навчаш)я на основ) базово')' (новно)) загаль))о')' 
середньо')' осв)ти. До складу цих комюш можуть входити (за згодою) прац)вники 
)нших навчальних заклад)в, науково-дослщних установ.

Фахов) атестащйн) комюй' утворюються для проведения вступних 
випробувань П)Д час вступу на навчання на основ) ранние здобутого ступеня 
(осв)тньо-квал)ф)кац)йного р)вня). До складу цих комюш можуть входити (за 
згодою) науково-педагопчн) (педагог)чн!) прац)вники шших навчальних заклад1в.

Апеляцшна комю)я утворюеться для розгляду апеляц)й вступник)в. 
Головою апеляцшно')' ком)сй' нризначаеться заступник кер)вника цьо)ю закладу 
осв)ти, який не с членом предметних або фахових атестацшних комюш. 1Пд час 
прийому на навчання на основ) базово')' ) новно')' загально')' середньо')' освпи склад 
апеляцшно')' ком)сй' формуеться з числа провщних педагог)чних прац)вник)в 
закладу фахово')' передвищо')' осв)ги та вчител)в системи загально')' середньо*)' осв)ги 
ротону, як1 не е чло)ами предметно')' екзаменацшно')' ком)сй', ком)сй' для 
проведения сшвбесщ даного закладу фахово')' передвищо')'освПи.



Пщ час прийому на навчання на основ) ранние здобутих ступени молодшого 
бакалавра, бакалавра, осв)тньо-квал)ф)кац)йннх р)вн)в квал)ф)кованого роб)тника, 
молодшого спец)ал)ста, спец)ал)ста склад анелящйноУ комюй' формуеться з числа 
провщних науково-педагог)чних (педагог)чних) нрац)вник)в заклад)в фахово'У 
передвищо')' осв)ти ) наукових установ УкраУни.

Порядок роботи апеляцшноУ ком)сй' зазверджуеться кер)вником закладу 
фахово'У передвищо')'осв1ти.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменац)йних, фахових 
атестац)йних, апелящйно'У ком!с)й )))Д))исуеться кер)вником закладу фахово')' 
передвищо'УосвДи неп)зн)ше01 березня.

1.П. Склад ПриймальноУ ком1сп та п пщроздЫв, за винятком ос)б, як) входить до 
них зпдно з посадовими обов'язками, )цороку поновл)оеться не мент як на 
третину.

2. ОСНОННТ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРИЙМАЛЬНО! КСИШСЙ

2.1. Вщповщно до Умов прийому, Положения про КФК СумДУ, иаявно'У л)цензп 
(сертиф)кат)в про акредигац)ю) Приймальна ком)С)я розробляе Правила прийому, 
як1 затверджуе педагог)чна рада закладу фахово')' передвищо')' оевгги вщповщно до 
частини п'ято'У стагт) 44 Закону.

2.2. Приймальна ком1с1я:

С забезпечуе пзформування вступник)в, Ух батьк)в та громадськють з ус)х 
питань вступу до КФК СумДУ;

С оргагнзовуе прийом заяв та докумензтв, приймае ршзення про допуск 
вступник)в до участ) у конкурс) (до участ) у вступних випробуваннях);

С подае до СдиноУ державно')' елекгронноУ бази з питань осв)ти (дал) — Сдина 
база) огриман) вщ вступник1в дагн про них, вносить зм)ни до статушв заяв 
вступникзв в Сдин1й баз);

С координуе д1яльн1сть ус)х п)дрозд)Л)в КФК СумДУ щодо пщготовки та 
проведо)ня конкурсного в)дбору;

С оргашзовуе ) проводить консулыанй' з питань вступу на навчання та вибору 
спещальностр що найбшьш вщповщае зд)бностям, нахилам ) р)вню 
пщготовки вступнишв;

У орган)зовуе та контролюе за роботою ус)х п)дрозд)Л)в НриймальноУ комюй', 
розглядае ) затверджуе Ух рниення;

С органззовуе та контролюе д)ялыпсть тсхн)чних, )нформац)йних 1 
допом)жних служб щодо створення умов для проведения вступноУ кампа))й';



У забезпечуе оприлюднения на веб-сайто закладу фахово'о передвищо'о освоти 
цього Положения, Правил прийому та онших документов, передбачених 
законодавством;

У гориймае рошення про зарахування встуооюиков за формами навчання о 
джерелами фонансування.

2.3. Рошення Приймально'о* комосоо приймаються за умови присутносто не менше 
двох третин складу Приймально'о* комосоо* простою больопостю оюлосов та своечасно 
ДОВОДЯТЬСЯ ДО ВОДОМа ВСТуПНИКОВ.

РошеЮНЯ Приймально! КОМОСОО оформлюються протоколами, ЯКО ПОДПИСуС 

голова I в}дповодальоонй секретар Приймально'о* комосоо*.

З.ОРГАН13АЩЯ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНО! КОМ1СН

3.1. Прийом заяв та документов вступник1в проводиться у строки, передбачено 
Умовами прийому 1 Правилами прийому до КФК СумДУ.

Заяви та документи встуооюиков рееструються в прооннурованому, з 
пронумерованими сторонками та скр1пленому печаткою Приймально'о* комосоо або 
печаткою навчального закладу журнало реестрацо'о* заяв вступников, в якому 
зазначаються так} дано вступника:

У порядковий номер (та/або номер особово'о* справи);
У дата прийому документов;
У прозвище, ом'я та по батьково (за юаявозосто);
У стать, дата народження;
У найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий 

ступонь/освотньо-квалофокацойний ровень;
У номер, сер}я, дата видачо документа про здобутий ступонь/освогньо- 

квалофокацойний ровень, середной бал документа про освггу;
У номер сертифокага зовнооооньооо незалежного оооонювання, колькость 

балов з конкурсних предметов;
У подпис вступника в одержанно повернених документов або водмотка 

про ох повернення (номер поштовоС квитанцо'о). У разо потреби 
Приймалыоа комосоя може прийоояти р}шсопоя про вооесеооня до журналу 
реестрацо'о* заяв вступников додаткових даних ооро вступника.

Вступнику видаеться розписка про прийом його документов за подписом 
водповодальноою секретаря приймально'о* ком}со'о* (його заступника), скропленим 
печаткою (штампом) КФК СумДУ (Приймально'о* комосо'о').

Водмова у реестрацо'о* заяви вступника не допускаеться, кром випадков



порушення вступником законодавства або в!дсут!!Ост} псрсдбачсних Умовами 
прийому документ!в для реестрацн вступника.

П1д час проведения реестрацн заяв вступнишв з використанням 
автоматизованих систем облжу стор!нки журналу реестрацн в кшщ робочого дня 
роздруковуюгься, кожна стор!нка В!зуегься в!Д!ЮВ!далы!им секретарем 
Приймально!' комлей* (його заступником), нумеруеться ! п!дшиваеться до журналу. 
ГПсля зак)нчення прийому докуменг!в журнал реестрацн заяв встуннишв 
закриваеться п1дписами голови Приймально! КОМ1СЙ та в!дпов!дального секретаря 
} скршлюеться печаткою КФК СумДУ або штампом Приймально! ком)С)У. У 
журнал! реестрацн заяв вступнишв не повинно бути виправлень, закреслень та 
пропуск1в рядшв. У раз! наявност! таких зазначаеться вщповщна примНка, яка 
в!зуеться вщповщальним секретарем (йото заступником) ! скр!!1люеться печаткою 
вищого навчального закладу або штампом !1риймально! комюн.

3.2. Приймальна ком1С!я приймае р!шення про допуск вступника до участ! у 
конкурс), про що повщомляе вступника.

3.3. Для проведения вступних випробува!)ь у КФК СумДУ формуються 
екзаменац1ЙН1 групп у порядку реестранД докуменгтв, в!днов!дно до грум 
формуються В1ДОМОСТ1 СП!вбеС1ДИ, усн оо  вступ)юго юпигу ) (або) одержання- 
повернення письмовоУ роботи.

К)льк!сть вступник!в в екзаменацшних трупах не повинна перевищувати 30 
ошб. Особам, як! допущ ен! до складання вступних !спит!в, видаеться аркуш 

резуЛЬТаТ!В ВСТуПНИХ 1СПИТ1В.

3.4. Розклад вступних !спит!в, що проводяться КФК СумДУ, затверджуеться 
ГОЛОВОЮ Приймально*! КОМ!СН ! ОПрИЛЮД!!ЮСТЬСЯ ШЛЯХОМ рОЗМ!ЩСН)!Я на веб- сайт! 
закладу вищо! освДи та 1нформац!Йному стенд! Приймально! комюп не п!зн!ше 
н!Ж за три дш до початку прийому заяв та докуменДв на вступ на навчання за 
В!ДПОВ!ДНИМИ СТуПСНЯМИ, О С В !ТН ЬО -КВаЛ]ф!КаЦ Ш Н И М И  Р1ВНЯМИ та формами
навча!!ня.

3.5 Копи докумешпв ! фотокартки незарахованих вступник!в, що не отриман! 
ними, а також Ух екзаменацшш роботи збершаються протягом одного року, пюля 
чого знищуються за актом.

4. ОРГАН13АЦ1Я ТА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

4.1. Голови предметних екзаменацшних, фахових атестацшних ком!С)й, як! 
вщповщають за проведения вступних юпитш, щороку складають необхщш 
екзаменац!Йн! матер!али: програми вступних !счит)в, ню проводяться закладом



вищоУ осв1ти, екзаменац!Йн! б!лети, тесюв! завдання, критер!*У оц!нювання 
вщпов1Д1 вступника тощо та подають Ух на затвердження голов! Приймалы!оУ 
КОМ1СП не т з т ш е  31 березня.

Форма вступних !спит!в у заклад! фаховоУ передвищоУ осв!ти ! порядок Ух 
проведения затвсрджуються кожног о року у Правилах прийому. На навчання для 
здобуття ступеня молодшого бакалавра, осв!Тньо-профес!Йного ступеня фахового 
молодшого бакалавра на основ! новноУ загальноУ середньоУ осв!ги для вщновщних 
категорт ВСТУПНИК1В вступи! !СПИТИ проводяться В!ДПОВ!ДНО до програм 
зовннпнього незалежного ощнювання в!дпов!дного року. За1 верджен! 
екзаменацшт матергали тиражуюгься в нсобх!дн)й кшькост! ! збер!гаюгься як 
документи сувороУ ЗВ!ТНОСТ!.

На вступних !спитах повинна бути забезпечена споюйна ) доброзичлива 
атмосфера, а вступникам надана можлив!Сть самост!Йно, найбгльт повно виявити 
р1вень своУх знань ! ум!нь.

Сторонн! особи без дозволу голови ПриймальноУ ком!С!У до нримпцень, в 
яких проводяться вступи! випробування, не допускаються.

4.2. 1спит в усн!Й форм! або ствбесщ а з кожного предмета (з кожним 
випускником) проводяться не менте т ж  двома членами ком!С!'У, яких призначас 
голова предметно!' комгсй* зпдно з розкладом у день !спиту.

П1д час СП!вбеС!ДИ (!спиту В усш й форм!) члени В!ДПОВ!ДНОУ КОМ!СЙ' 

В!ДМ!ЧаЮТЬ ПравИЛЬН!СТЬ В!ДПОВ!ДеЙ В аркуш! СН!ВбеС!ДИ (аркуш) усно'у В!ДПОВ!Д!), 

який по закшченн! сп!вбес!ди пгдписусться вступником та членами в!дпов!дноУ 

КОМ!С)У.

1нформащя про резульгати сп!вбес!ди або !спиту в усн!Й форм1 
оголошуеться вступников! в день 'п'/його проведения.

4.3. Встунт 1спити у письмов!Й форм!, що проводить КФК СумДУ у випадках, 
передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох член)в вщповщноУ 
комкй' в кожн!Й аудиторй'.

4.4. Бланки аркунив сп!вбес!ди, нисьмовоУ вщповгд!, а також тигульн! аркуш! 3! 
штампом КФК СумДУ збер!гаються у в!Дпов!дального секретаря НриймалыгоУ 
ком)С[У закладу вищоУ освДи, який видае Ух голов! екзаменацшноУ ком!СЙ' в 
необхршгй к!лькосп безпосередньо черед початком !спиту.

Бланки письмових робгт видаються кожному аб!тур!ентов! в аудиторй', де 
проводиться вступний ПИСЬМОВИЙ !СПИТ, про ЩО вступник ставить СВ!Й особистий 
тдпис у в1домост! одержання-новернення письмовоУ роботи. Письмов! 
екзаменацгйн! роботи (у тому числ! чернетки) виконуються на аркушах 3!



штампом Приймально')' комюн. На аркушах не допускаються будь-як) умовн) 
позначки, як) б розкривали авторство роботи. Вступник зазначае пр)звище т)льки 
у визначених для цього м)сцях.

Завдання вступних випробувань, нроведених з використанням компьютерно')' 
техн)ки, разом з в)дпов)дями на них роздруковуються на паперових нос)ях та 
)))днисуються вступником.

4.5. Для проведения письмових вступних винробувань встановлюються так) 
норми часу (в астроном)чних годинах):

гестування -  не бшыне, н)ж передбачено у пояснювальних записках до 
тест)в.

4.6. ГПд час проведения вступних юпит)в заборонясться користуватись 
електронними приладами, п)дручниками, навчальними пособниками та )ншими 
матер)алами, якщо це не передбачено р)шенням Приймально')' комюн. У раз) 
використання вступником н)д час встунноо випробування сторонн)х джерел 
)нформацн (у тому числ) пОдказки) в)н вОдсторошоегься в<д учасг) у 
випробуваннях, про що складаеться акт. На екзаменацшшй робот) такого 
вступника член в)дпов)дно')' ком)С1) вказуе причину вщсторонення та час. ПОд час 
перев)рки така робота дешифруеться ) за не')' виставляеться оц)нка менше 
м)Н)мально) к)лькост) балОв, визначено')' Приймальною ком)С)ею та Правилами 
прийому до КФК СумДУ, для допуску до учасп в конкурс) або зарахування ))а 
навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг ) зм)ст написаного.

4.7. П)сля зак)нчення роботи над завданнями вступного 1спиту вступник здас 
письмову роботу разом )3 завданням, ))ро що розписусться у вщомост) одержання- 
повернення письмово')' роботи, а члени екзаменац)йно')' ком)С)')' зобов^язан) 
перев)рити правильность оформления титульного аркуша письмово')' роботи.

4.8. Вступники, як) не з'явились на вступ))) )спити без поважних причин у 
зазначений за розкладом час, до участ) у нодальших }спитах ) конкурс) не 
допускаються. За наявност) поважних причин, гпдтвсрджених документально, 
вступники допускаються до складання пропущених вступних юпит)в з дозволу 
Приймально')' комюн в межах встановлених строк)в ) розкладу проведения
ВСТуПНИХ )СПИТ)В.

Особи, як) не встигли за час письмового випробування (тестування) 
виконати екзаменац)йн) завдання у повному обсяз), здають )'х незакшченими.

Шсля закшчення )спиту ) олова предметно')' (екзаменац)йно')' або фахово')' 

атестац)йно'1) комюн передае ус) екзамена)нйн) роботи в)дпов)дальному 

секретарей) Приймально')' ком)С)')'.



4.9. Вщповщальний секретар Приймально! комюй' або його заступник проводить 
шифрування письмових роб1т, для чого проставляеться цифровий або шший 
умовний шифр на титульному аркупн 1 на кожному аркумн письмово! в1дпов]Д], а 
також в екзаменац1Йн1Й [йдомост]. У випадках, коли пщ час шифрування 
письмових екзаменацшних роб)т виявлено роботу, на якш е особлив] позначки, 
що можуть розкрити авторство, робота не шифруеться 1 таку роботу, кр1м члена 
предметно'] (екзаменацшно! або фахово! атестацшно!), додатково перев1ряс голова
В1ДПОВ1ДНО] КОМЮЙ'.

Пюля шифруван]]я титульн] аркунп збер1гаються у в]дпов]дального 
секретаря Приймально! комюй' до зак1нчення перев)рки вшх роб]т. Листки 
письмових в]днов1дей разом з шдписаною в]дпов]дальним секретарем 
Приймально! комюй' або його заступником, який проводив шифрування 
ПИСЬМОВИХ роб]Т, ВЩОМЮТЮ передаються ГОЛОВ] В]ДПОВ]ДНО'! КОМ]СЙ', який 
розподшяе !х М1Ж членами комюй' для переварки.

4.10. Переварка письмових роб1т (тестових завдань) проводиться тшьки у 
прим]щенн] КФК СумДУ членами вщновцшо! комю)! ] повинна бути закшчена не 
П1зн]ше наступного робочого дня Приймально']' комюй'.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступников] були зроблеш 
зауваження пщ час випробування тощо) вцдповшальний секретар Приймально'] 
комюй' або голова предметно']' екзаменацшно! або фахово']' атестацшно! ком]С]'1 
залучають для перев1рки роботи двох член!в в]днов]дно! ком]сй'.

4.11. Голова предметно']' екзаменацшно']' або фахово']' атестацшно'] комюй' зд]йснюс 
кер)вництво ] контроль за роботою член)в в1дпов]Д]ю! ком}сй'. Вш додатково 
перев]ряс письмов] роботи, яш оцшен] членами вцщовщних ком1сш за 100- 
бальною шкалою оцшюван]]я знань (в]д 100 до 200 бал1в) менше, н1ж на 100 бали, 
бшьше, Н1Ж на 175 бал1в. Голова в]дпов]дно! комюп також додатково перев1ряе 5 
В1ДСОТК1В Н1ШИХ робгг ] ЗаС В ]Д Ч у€  СВО']'м П1ДПИСОМ правилынсть виетавле]]0] оц1нки.

Випадки наступно']' змши виставлених на письмовш робот] та у вшомостях 
членами предметно']' екзаменацшно!' або фахово! атестацшно! комюй' оцшок (за 
результатами додатково! перев1рки головою вщповщно! ком)сй' або за висновками 
апеляцшно! ком)сй') засв)дчуються п1дписом голови в1дпов]дно! ком]С]'!, 
письмовим пояснениям члена комюй' та за]всрджу]оться р]шеш]ям Приймально! 
комюй'.

4.12. Перев)рен1 письмов) роботи, а також заповнеш екзаменацшн] вщомост] з 
шифрами га н]дписами члешв в]дпов]дно! ком1с]'! передаються головою 
предметно! екзаменацшно! комюп' або фахово! атестацшно! комюп



вщповщальному секретарев! Приймалыю! ком}сй або його заступников!, як) 
проводить дешифрування робН I вписують у В!ДОМОСТ1 пр!3вища ВСТуПНИК1В.

4.13. Перескладання вступних ПпиАв не допускаеться. Вступники, зн ат!я  яких 

було о ц т е н о  нижче, н!ж визначена Приймальною ком)С!ею та Правилами 

прийому кшьк1сть бал)в, необх[дна для допуску до участ1 в конкурс} або 

зарахування на навчання поза конкурсом, до нодалыного складання вступних 

1СПИТ1В та участ) в конкурс} не допускаю ться.

4.14. Апеляц!я вступчика щодо екзамснатйно'1 оц!нки (к}лькост) бал}в), отримано!' 
на вступному }спит1 у заклад1 вищо'1 осв}ги (дал! -  апелящя), повинна подаватись 
особисто вступником не т з т ш е  наступного робочого дня теля  оголошення 
екзаменагийно! оц}нки.

Апеляц1я розглядаегься ;}е п}зн1шс наступного дня теля  п подання у 
присутност! вступника.

Додаткове опитування встунник)в при розгляд1 апелян}й не допускаеться.

Порядок подання } розгляду апеляцй' повинен бути оприлюднений та 
доведений до вщома встунник}в !!С н}з!!)ше н!ж за 7 дгпв до початку вступних 
випробувань.

5. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИМВ

5.1. Список рекомендованих до зарахування встунникш оприлюднюеться 
Приймальною ком}с1€ю в)дпов}дно до загально!' к}лькост) набраних бал)в кожним 
вступником у строки, визначет Правилами прийому. У списку зазначаються 
тдетави для надання рекомендац}й щодо зарахування за формами фтансування 
навчання.

Особи, як1 в установлений Умовами прийому та Правилами прийому терм т 
не подали до Приймально! комюп орипнал сертиф}ката Украпюького центру 
оц!нювання якоезт осв}ги, ориг)нал}в докумензчв про оевНнщ (осв}гньо- 
квал1ф1кац}йний) р)вень, додатка до нього державного зразка, взрачають право на 
зарахування на навчання за рахунок к о п т  в державного бюджету, а гакож на 
навчання за рахунок державних пшьгових довгострокових кредиАв.

Сертифжат зовн]шнього незалежного оц}нюват{я та/або 
дов1дка/екзаменацтний лист (для вступник}в, що складали вступн! }спиги) з 
результатами вступних юпиззв, письмов} екзаменагцйн) роботи, аркупп С1Йвбес}д 
та усних в!дпов1дей вступниюв, зарахованих до КФК СумДУ, зберпаються в 1'х 
особових справах протягом усього терм!ну навчання.



5.2. Для зарахування на навчання за рахунок кошззв ф)зичних або юридичних ос)б 
вступник разом )з заявок) про вступ на навчання мае право подати до 
Приймально')' комюн когп1 сертиф)кат)в зовн)шнього незалежною оцшювання, 
документа про здобутий ступень вищо) освети, осв)гн)й (оевпньо- 
квал)ф)кац)йний) р)вень державного зразка та додатка до нього, зав)рен) в 
установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або (ншому 
навчальному заклад) за )ншою осв)тньо-профес)йною програмою пщготовки ) 
формою навчання. Зазначен) конн документ)в збер)гаються у заклад) оевпи 
протягом усього строку навчання разом з орипналом дов)дки закладу оевпи, у 
якому збер]]'аються ориг)нали документа. Дов)дка видаеться на вимогу студента 
закладом оевпи, у якому зберщаються ориг)нали зазначених документ))).

5.3. Р)шення про зарахування вступник)в ухвалюеться на засщ ант Приймально) 
ком)сп 1 оформлюсться протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза 
конкурсом, за результатами ствбесщи, за результатами участ) в конкурс) та пн).

5.4. На пщетав) р)шення Приймально) ком)сн ректор видае наказ про зарахування 
вступниюв, )нформац)я про зарахованих вступник)в доводиться до Ух вщома та 
оприлюднюеться.

5.5. Зарахованим до складу студенНв вступникам за )'х проханням видаються 
доводки встановленого зразка для оформления звшьнення з робоги у зв'язку }з 
вступом до КФК СумДУ. 1ногородн)м вступникам надсилаеться письмове 
повщомлення про зарахування.

5.6. П)сля видання ректором наказу про зарахування вступниюв на навчання 
уповноважен) особи Приймально) комюИ проставляють в Сдин)й баз) протягом 
доби в)дпов)дн) в)дм)тки гцодо зм)ни статусу вступника та верифжуюгь в Сдин)й 
баз) накази про зарахування вступниюв на навчання у строки, встановлен) 
Умовами та Правилами прийому.

5.7. Особам, як) не зарахован) на навчання, видаеться за )'х проханням дов(дка про 
результати 1х участ) у конкурс) (юпитах) для участ) в конкурс) щодо вступу до 
шшого закладу оевпи.

5.8. За результатами роботи Приймально')' ком)С)')' щодо набору на вщповщт 
форми навчання складаеться звп про результати прийому на навчання, який 
затверджуеться на зас)данн) Педагопчно')' ради КФК СумДУ.

5.9. Втручання в д)ялы))сть !!риймал)Л)о')' ком)сй' з боку громадських, пол)тичних 
та )нших орган)зац)й, партщ та рух)в не дозволяеться.
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