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Правила прийому до Державного вищого навчального закладу 
«Одеський коледж транспортних технологий» в 2015 рощ 

Провадження осв1тньо'1 д1яльност1 в ДВНЗ «Одеський коледж транспортних 
технологш» (дал1 - Коледж) здшснюеться вщповщно до лщензй" Мшютерства 
осв1ти 1 науки, молод! та спорту сер1я АЕ № 636034 в1д 10.03.2015 року (кошя 
лщензп додаеться). 

Правила прийому розроблеш Приймальною комю1ею Одеського коледжу 
транспортних технологш (дал1 - Приймальна комю1я) вщповщно до законодавства 
Укра'ши та Умов прийому до вищих навчальних заклад1в Укра'ши в 2016 рощ, 
затверджених наказом Мшютерства осв1ти 1 науки, молод1 та спорту Укра'ши В1д 15 
жовтня 2015 року № 1085 та зареестрованих у Мш1стерств1 юстицп Укра'ши 
04 листопада 2015 року за №1351/27796. 

Правила прийому оприлюднюються державною мовою . У раз1 прийняття 
р1шення мюцевою радою щодо використання репональних мов або мов 
нацюнальних меншин правила прийому оприлюднюються цими мовами. 

1 Загальш положения 

1 У цих Правилах термши вживаються у таких значениях: 

в1дб1ркова комгсгя — структурний шдроздш приймалыфТ комюн, який виконуе и 
функц1Т у в1докремленому структурному п1дрозд1Л1 вищого навчального закладу; 
еступне еипробуеання - перев1рка р1вня знань, ум1нь та навичок, зд1бностей до 
певного виду д1яльност1 з конкурсного предмета, що проводиться у форм1 
зовн1шнього незалежного оцшювання, сп1вбес1ди, вступного 1спиту, фахового 
випробування; 
вступний 1спит - оцшювання знань особи та здатност1 до опанування навчальноУ 
програми певного осв1тньо - квал1ф1кацшного р1вня вищо'1 освети; 
вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участ1 в конкурс! до вищого 
навчального закладу; 
Сдина державна електронна база з питанъ осети (дагп - Сдина база) -
автоматизована система збирання, верифжацн, оброблення, збершання та захисту 
даних, у тому числ1 персональних, щодо надавач1в та отримувач1в осв1тн1х послуг 
з метою забезпечення потреб ф1зичних та юридичних ос1б; 
конкурсный бал - сума бал1в вступника, до якоТ входять результата вступних 
випробувань, та шших показник1в, що обраховуеться вцщов1дно до цих Умов та 
правил прийому до вищого навчального закладу для ос1б, що вступають для 
здобуття В1ДПОВ1ДНОГО С Т у п е Н Я (0СВ1ТНЬ0-КВаЛ1ф1КаЦ1ЙН0Г0 р1ВНЯ) ВИЩ01 ОСВ1ТИ. 

Конкурсний бал при розрахунках округлюеться з точшетю до 0,001; 
конкурсный предмет - навчальний предмет, р1вень навчальних досягнень з якого 
враховуеться при проведенш конкурсного В1дбору на навчання до вищого 
навчального закладу; 
право на зарахування за квотами - право вступника, передбачене законом, щодо 
зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основ! базовоТ чи 
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повно1 загальнси середньсн осв1ти за квотами, що реашзуеться вщповщно до цих 
Правил; 
право першочергового зарахування - право вступника на зайняття вищо'Г позищУ в 
рейтинговому списку при однаковому з шшими вступниками конкурсному балц 
рейтинговый список вступнитв - список вступниюв за черговютю зарахування на 
навчання за спещальностями , що формуеться вщповщно до цих Умов та правил 
прийому до вищого навчального закладу; 
ствбесгда - перев1рка р1вня знань, умшь та навичок, зд1бностей до певного виду 
д1яльност1 з конкурсного предмета (предмете), за результатами яко'У приймаеться 
протокольне р1шення щодо включения вступника до рейтингового списку ; 
техшчна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою 
особою приймальноТ комюп пщ час внесения даних заяви до СдиноУ бази, що 
пщтверджуеться актом про допущену техшчну помилку, сформованим в Сдинш 
баз1; 
фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основ1 
здобутого ступеня або освггньо-квал1ф1кацшного р1вня; 

Термш "ваучер" вживаеться у значенш, наведеному в Закош УкраУни «Про 
зайнятють населения». 

2 Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим термшом 
навчання проводиться в межах лщензованого обсягу за спещальностями 
(спец1ал1зац1ями) в1дпов1дно до Перел1ку галузей знань 1 спец1альностей, 
затверджених постановою Кабшету М1Н1Стр1в УкраУни вщ 29 кв1тня 2015 року № 
266. Особливост1 впровадження цього Перелжу визиачаються наказом 
М1Н1стерства осв1ти 1 науки. Прийом на навчання на другий та наступш курси з 
нормативним термшом навчання здшснюеться в межах вакантних мюць 
л1цензованого обсягу за спещальностями вщповщно до Перелшу спещальностей, 
напрям1в П1ДГОТОВКИ, за якими здшснювався наб1р на перший курс. 

3 Фшансування п1дготовки фах1вц1в у Коледж1 зд1йснюеться: 
- за державним замовленням; 
-за рахунок державноУ цшьовоУ п1дтримки для здобуття вищоУ осв1ти у вигляд1 
повноУ або частковоУ оплати навчання визначеним законом категор1ям ос1б. 
Порядок та умови надання державноУ цшьовоУ пгдтримки визиачаються Кабшетом 
М1н1стр1в УкраУни; 
-за рахунок цшьових пщьгових державних кредит1в. Отримання щльових 
пшьгових державних кредите для здобуття вищоУ осв1ти зд1Йснюеться в порядку, 
визначеному Кабшетом Мш1стр1в УкраУни; 
- за ваучерами; 
- за кошти ф1зичних та юридичних ос1б,на умовах контракту. 

Розмщення державного замовлення здшснюеться у вищих навчальних закладах, 
що мають статус державноУ, комунальноУ чи приватноУ установи. 

4 Громадяни УкраУни мають право безоплатно здобувати вищу осв1ту в 
державних 1 комунальних вищих навчальних закладах на конкурснш основ1 
В1ДПОВ1ДНО ДО СТаНДарТ1В ВИЩ01 ОСВ1ТИ, ЯКЩО певний СТуП1НЬ ВИЩ01 ОСВ1ТИ 

громадянин здобувае вперше за кошти державного або мюцевого бюджету. 
Громадяни УкраУни, яю не завершили навчання за кошти державного або 

мюцевого бюджету за певним ступенем осв1ти, мають право повторно безоплатно 
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здобувати вищу освггу в державних 1 комунальних вищих навчальних закладах за 
тим самим ступенем осв1ти, за умови вщшкодування до державного або мюцевого 
бюджету коптив, витрачених на оплату послуг з шдготовки фах1вщв, вщповщно до 
Порядку вщшкодування к о н т в державного або мюцевого бюджету, витрачених на 
оплату послуг з шдготовки фах1вщв, затвердженого постановою Кабшету 
Мшютр1в Укра'ши вщ 26 серпня 2015 року № 658. 

Громадянин Укра'ши мае право безоплатно здобувати вищу осв1ту за другою 
спещальнютю, якщо вш за станом здоров'я втратив можливють виконувати 
службов1 чи посадов1 обов'язки за отриманою рашше квашфжащею, що 
шдтверджуеться висновками медико-сощальноУ експертно'Т комюи., та в шших 
випадках,передбачених законом. 

Громадяни Укра'ши, яю проживають на тимчасово окупованш територп або 
переселилися з неТ, мають право на здобуття або продовження здобуття певного 
осв1тнього р1вня на територп шших репошв Укра'ши за рахунок к о н т в державного 
бюджету з наданням мюць у гуртожитках на час навчання. 

Гноземщ та особи без громадянства, яю постшно проживають в УкраТш, особи, 
яким надано статус б1женця в УкраТш, особи, яю потребують додаткового або 
тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного украТнця, яю 
перебувають в УкраТш на законних шдставах та проживають на тимчасово 
окупованш територ1У, мають право на здобуття або продовження здобуття певного 
осв1тнього р1вня на територ11 1нших рег10Н1в УкраУни в порядку, визначеному 
Законом УкраУни "Про вищу осв1ту". 

Особи, зазначеш в абзацах четвертому 1 п'ятому цього пункту, здобувають 
вищу (на конкурсних засадах) освггу за державним замовленням у порядку та в 
межах квот, визначених центральним органом виконавчоУ влади у сфер1 осв1ти 1 
науки в1дпов1дно до частини дванадцятоУ статт1 7 Закону УкраУни «Про 
забезпечення прав 1 свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованш 
територ1У УкраУни.» 

5 1ноземц1 та особи без громадянства, яю пост1йно проживають в УкраТш, 
особи, яким надано статус б1женця в УкраТш, особи, яю потребують додаткового 
або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного украТнця 1 яю 
перебувають в УкраУш на законних шдставах, мають право на здобуття вищоУ 
осв1ти нар1вн1 з громадянами УкраУни. Здобуття вищоУ осв1ти зазначеними 
категор1ями ос1б за кошти державного бюджету здшснюеться в межах квот, 
визначених Кабшетом Мшютр1в УкраУни. 

Ус1 особи, яю здобувають вищу осв1ту у вищих навчальних закладах, мають 
Р1ВН1 права та обов'язки. 

6 Прийом до Коледжу здшснюеться на конкурснш основ1 незалежно вщ 
джерел ф1нансування навчання . 

7 Для вступниюв, яю потребують поселения в гуртожиток шд час вступу та на 
перюд навчання, надання м1сць у гуртожитку гарантовано. Розселення у 3-х, 4-х 
М1сних юмнатах. Буд1вля гуртожитку з ус1ма зручностями. 

8 Забороняеться одночасне навчання на деннш форм1 навчання за юлькома 
спец1альностями (спец1ал1зац1ями , осв1тшми програмами, напрямами п1дготовки). 
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9 Не допускаеться одночасне навчання за кшькома спещальностями 
(спец1ал1зац1ями, осв1тшми програмами, напрямами пщготовки) за державним 
замовленням, у тому числ1 за р1зними осв1тшми ступенями (освггньо-
квашфшацшними ртвнями) та формами навчання 

II Оргашзащя прийому до Коледжу 

1 Оргашзащю прийому вступниюв до Коледжу здшснюе Приймальна 
ком1С1я, склад якоУ затверджуеться наказом директора Коледжу, який е и головою. 
Приймальна ком1С1я д1е зпдно з Положениям про приймальну комю1ю Одеського 
коледжу транспортних технологш, затвердженого педагопчною радою Коледжу . 
Положения про приймальну КОМ1С1Ю оприлюднюеться на офщшному веб-сайт1 
Коледжу. 

2 Кер1вник Коледжу забезпечуе дотримання законодавства УкраУни, в тому 
числ1 Умов прийому до вищих навчальних заклад1в, цих Правил, а також 
вщкритють та прозорють роботи приймальноУ комюи. 

3 Ус! питания, пов'язаш з прийомом до Коледжу, вирпнуються приймальною 
ком1С1ею на п засщаннях. Р1шення приймальноУ ком1С11 оприлюднюються на 
шформацшних стендах приймальноУ ком1С11 1 на офщшному веб-сайт1 Коледжу, як 
правило, в день прийняття, але не шзшше дня, наступного П1сля прийняття. 

4 Р1шення приймальноУ ком1СЙ, прийняте в межах УУ повноважень, е пщставою 
для видання в1дпов1дного наказу директором Коледжу. 

10 Р1шення ПриймальноУ ком1си стосовно розподшу обсягу державного 
замовлення у межах л1ценз1Йного обсягу за кожною спец1альн1стю повинно бути 
прийняте не шзшше трьох календарних дшв п1сля доведения Коледжу державного 
замовлення. 

III Вимоги ДО Р1ВНЯ ОСВ1ТИ вступник1в 

1 На навчання для здобуття осв1тньо-квал1ф1кацшного р1вня молодшого 
спещашста з одночасним здобуттям повноУ загальноУ середньоУ осв1ти за денною 
формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною 
середньою осв1тою на пщстав1 вступних випробувань . 

2 На навчання для здобуття осв1тньо-квал1ф1кацшного р1вня молодшого 
спещалюта на основ1 повноУ загальноУ середньоУ освгги Коледж мае право 
приймати на вакантш М1сця другого курсу (з нормативним термшом навчання) або 
на перший курс (31 скороченим термшом навчання) ос1б, яю здобули повну 
загальну середню осв1ту 1 подають для участ1 у конкура сертифжати зовн1шнього 
незалежного ощнювання (складають вступн1 екзамени в1дпов1дно роздшу VI цих 
Правил). 

3 Коледж мае право приймати на перший курс (31 скороченим терм1ном 
навчання) або другий курс (з нормативним термшом навчання) на вакантш мюця 
ос1б, як1 здобули осв1тньо-квал1ф1кац1йний р1вень квал1ф1Кованого роб1тника, для 
здобуття осв1тньо-квал1фжащйного р1вня молодшого спещал1ста за умови вступу 
на спорщнену спец1альн1сть, зпдно 13 Таблицею в1дпов1дност1 профестй, 
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зазначених у Нацюнальному класифкатор1 професш ДК 003:2010 «Класифжатор 
професш» та з урахуванням вимог Нащонального класифжатора професш ДК 
009:2010 «Класифжащя вид!в економ1чноУ д1яльностЬ> вщповщно до Перел1ку 
галузей знань 1 спещальностей, за якими здшснюеться шдготовка здобувач1в вищоУ 
осв1ти, затвердженого постановою Кабшету Мшютр1в УкраУни вщ 29 кв1тня 2015 
року № 266, який затверджуеться наказом Мшютерства осв1ти 1 науки УкраУни, або 
шшу спещальшсть, що зазначаеться у правилах прийому до Коледжу. 

Прийом на основ1 осв1тньо-квал1фжацшного р1вня квагпфжованого роб1тника 
для здобуття освггньо-квал1ф1кацшного р1вня молодшого спещал1ста 
зд1Йснюеться за результатами вступних випробувань. 

Зараховують зазначеш категор1У ос1б на контрактну форму навчання за умови 
виконання вступниками вимог пункт1в 1-4 роздшу V. 

4 Коледж приймае на навчання ос1б, яю здобули осв1тньо-квал1ф1кац1йний 
р1вень молодшого спец1ал1ста, для здобуття осв1тньо-квал1ф1кацшного р1вня 
молодшого спец1ал1ста за шшою спещальн1стю (спец1ал1зац1ею) у межах вакантних 
М1сць л1цензованого обсягу вщповщно до правил прийому до Коледжу. 

Коледж мае право приймати на навчання ос1б, яю здобули ступ1нь бакалавра, 
мапстра, 0св1тнь0-квал1ф1кац1йний р1вень спец1ал1ста, для здобуття осв1тньо-
квал1ф1кац1Йного р1вня молодшого спещалюта за 1ишою спещальн1стю 
(спещал1защею, напрямом п1дготовки) у межах вакантних мюць л1цензованого 
обсягу В1ДПОВЩНО до правил прийому до Коледжу. 

5 Назви ОСВ1ТН1Х програм самост1Йно визиачаються вищими навчальними 
закладами, вони можуть збшатись з назвами спец1альностей та спещал1защй. Назви 
ОСВ1ТН1Х програм подаються державною мовою або дублюються державною мовою 
в раз1 використання в них мов нащональних меншин та шоземних мов 

IV Строки прийому заяв 1 документе, вступних екзамешв, конкурсного 
в1дбору та зарахування на навчання 

1 Порядок роботи приймальноУ комкпУ (дш тижня та години): 
Граф1к роботи приймальноУ ком1С11 :понед1лок - п'ятниця , з 8-00 до 17-00 ; 
субота з 9-00 до 16-00. Вихщний недшя. Пщ час проведения вступних та фахових 
випробувань та зарахування вступниюв з 21 липня до 14 серпня 2016 року 
приймальна ком1С1я працюе без вихщних. 

2 Прийом заяв 1 документе, вступш випробування, конкурсний вщб1р та 
зарахування на навчання вступниюв на основ1 базовоУ та повноУ загальноУ середньоУ 
осв1ти проводиться в так! строки: 
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Етапи вступно'Т кампаш'Т 

Денна форма навчання 
Навчання без 

В1ДрИВу В1Д 
виробництва 

Етапи вступно'Т кампаш'Т ВСТуПНИКИ На ОСНОВ! ОСВ1ТИ Етапи вступно'Т кампаш'Т 
базовоУ 

загальноУ 
середньоУ 

повноУ 
загальноУ середньоУ 

повноУ загальноУ 
середньоУ 

Початок прийому заяв та 
документе 11 липня 2016 року 15 липня 2016 

року 

Закшчення прийому заяв та 
ДОКумеНТ1В В1Д 0С1б, ЯК1 
мають право складати 
вступш випробування, що 
проводить Коледж 

20 липня 
2016 року 

о 18 годиш 

20 липня 2016 року 
о 18 годин1 

09 серпня 
2016 року 

Закшчення прийому заяв та 
ДОКумеИТ1В В1Д ОС1б, ЯЮ не 
складають вступних 
випробувань 

27 липня 2016 року 
о 18 годин! 

14 серпня 2016 
року 

Строки проведения в 
Коледж1 вступних 
випробувань 

21 липня - 27 липня 2016 року 10 серпня - 14 
серпня 2016 року Строки проведения 

сшвбесщ 
3 21 липня по 24 
липня 2016 року 

10 серпня - 14 
серпня 2016 року 

Термш оприлюднення 
рейтингового списку 
вступниюв 

не шзшше 
12 години 
28 липня 
2016 року; 

не шзшше 12 
години 01 серпня 
2016 року; 

Не шзшше 12 
години 
15 серпня 2015 
року; 

Термш оприлюднення 
рейтингового списку 
вступниюв 

не шзшше 
12 години 
28 липня 
2016 року; До 12.00 25 липня 

за сшвбесщою 

Не шзшше 12 
години 
15 серпня 2015 
року; 

Строк вибору вступниками 
М1сця навчання 

За сшвбесщою 

На М1сця держ.замовлення - не 
П1зн1ше 18 години 5 серпня 2016 
року; 
На М1сця за кошти ф1зичних та 
юридичних ос1б - не П1зн1ше 10 
серпня 2016 року 

Строк вибору вступниками 
М1сця навчання 

За сшвбесщою На М1сця держ.замовлення - не 
П1зн1ше 18 години 27 липня 2016 
року 
На м1сця за кошти ф1зичних та 
юридичних ос1б - не шзшше 10 
серпня 2016 року 
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Термши 
вступниюв 

зарахування 

За сшвбесщою 

за державним замовленням - не 
шзшше 12.00 годин 
06 серпня; 
за рахунок цшьових шльгових 
державних кредит1в , за кошти 
ф13ИЧНИХ Т а ЮрИДИЧНИХ ОС1б -

шсля зарахування на мюця 
державного замовлення 
вщповщноУ спещальност1 - не 
шзшше 12 серпня 
за державним замовленням - не 
шзшше 12.00 годин 28 липня 
2016 року; 
за рахунок цшьових шльгових 
державних кредит1в , за кошти 
ф1зичних та юридичних ОС1б -
шсля зарахування на мюця 
державного замовлення 
вщповщноУ спещальност1 - не 
шзшше 12 серпня 

за кошти ф1зичних 
та юридичних оаб 
- ШСЛЯ 

зарахування на 
м1сця державного 
замовлення 
В1ДП0В1ДН01 
спещальност1 - не 
шзшше 17 серпня 

3 Прийом заяв 1 докумешчв, фахов1 випробування, що проводить Коледж, 
конкурсний В1дб1р та зарахування на навчання вступниюв на основ1 освггньо-
квал1ф1кац1Йного р1вня квал1фкованого роб1тника проводиться в так1 строки: 

- прийом заяв 1 документ1в - з 11 липня до 20 липня 2016 року 
- вступш випробування - з 21 липня по 27 липня 2016 року 
- оприлюднення рейтингових списюв - 01 серпня 2016 року 
- конкурсний вщб1р та зарахування - до 12 серпня 2016 року 

V Порядок прийому заяв та документе для участ1 у конкурсному вщбор1 до 
Коледжу 

1 Вступники подають заяву про участь у конкурсному вщбор1 до Коледжу (дал1 
- заява) в паперовш формь Заява в паперовш форм1 подаеться вступником 
особисто до приймальноУ ком1С1У Коледжу. 

2 Вступник може подати в паперовш форм1 до п'ятнадцяти заяв на п'ять 
спещальностей . Заяви до Коледжу на певну спещальшсть на р1зш форми навчання 
подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання одшеУ заяви. 
Вступники можуть подати до п'ятнадцяти заяв на п'ять спещальностей 
(спещашзацш), на яких передбачено прийом за державним замовленням на денну 
форму навчання. Подання заяв на спещальноеп (спещал1защУ) на шин форми 
навчання, а також на яких не передбачаеться прийому за державним замовленням, 
не обмежуеться. 
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Факт кожного подання заяви в паперовому вигляд1 (13 зазначенням того, 
орипнали чи копи документ1в додаш до заяви) рееструеться уповноваженою 
особою приймальноТ комюп у Сдинш баз1 безпосередньо шд час прийняття заяви. 
Заяву, зареестровану в Сдинш баз1, може бути скасовано Коледжем на шдстав1 
р1шення приймально'Т комюй до моменту включения вступника до списюв 
рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущения техшчноУ 
помилки шд час внесения вщповщних даних до СдиноУ бази, що шдтверджуеться 
актом про допущену техшчну помилку, сформованим в Сдинш баз1. Скасована 
заява вважаеться неподаною, а факт такоУ подач1 анулюеться в Сдинш баз1. 

Приймальна ком1с1я повщомляе вступников1 про свое р1шення у день його 
прийняття , шсля чого вступник може нову заяву на цю саму спещальшсть до 
Коледжу. 

Виправлення техшчних помилок вщбуваеться до моменту включения вступника 
до списюв рекомендованих до зарахування на навчання. 

3 У заяв1 вступники вказують спещальшсть та форму навчання. 
Заяви, подаш на певну спещальшсть до Коледжу за р1зними формами навчання, 
вважаються фактом подання одше'Т заяви. 

4 Шд час подання заяви в паперовому вигляд1 вступник пред'являе особисто: 
- документ, що посвщчуе особу та громадянство (вщповщно до статп 5 Закону 
УкраУни «Про громадянство УкраУни»), 
- вшськовий квиток або посвщчення про приписку, 
св1доцтво про народження - для ос1б, яю за в1ком не мають паспорта, або шший 
документ, який засвщчуе особу 1 громадянство; 
- документ державного зразка (орипнал) про рашше здобутий осв1тн1й (осв1тньо-
квал1ф1кац1йний) р1вень, на основ1 якого зд1Йснюеться вступ, 1 додаток до нього; 
- сертифжат (сертиф1кати) зовн1шнього незалежного оцшювання (для вступниюв 
на основ1 повноУ загальноУ середньоУ осв1ти). 

На вимогу вступника приймальна ком1С1я засв1дчуе кошУ документа державного 
зразка про рашше здобутий осв1тньо-квал1ф1кацшний р1вень, на основ1 якого 
зд1Йснюеться вступ, 1 додаток до нього, сертифжата (сертиф1кат1в) зовшшнього 
незалежного оц1нювання. 
- документа, яю п1дтверджують право вступника на участь у конкурс за 
результатами вступних екзамешв на основ1 повноУ загальноУ середньоУ осв1ти 
(розд1л VII цих Умов), зарахування за сшвбесщою (роздш IX цих Умов), 
зарахування за квотами (роздш X цих Умов) (за наявност1). 
- У раз1 в1дсутност1 з об'ективних причин документа про здобуту професшно-
техн1чну або вищу осв1ту може подаватись довщка державного п1дприемства 
«1нфоресурс» про закшчення професшно-техшчного або вищого навчального 
закладу, здобуття певного осв1тньо-квашф1кацшного р1вня та квал1фкащУ. 

5 До заяви, поданоУ в паперов1Й форм1 вступник додае: 
- коп1ю документа державного зразка про ран1ше здобутий осв1тн1Й (осв1тньо-
квал1ф1кац1йний) р1вень, на основ1 якого здшснюеться вступ, 1 додаток до нього; 
- кошю сертиф1ката зови1шнього незалежного ощнювання (для вступник1в на 
основ1 повноУ загальноУ середньоУ осв1ти) ; 
- коп1ю документа, що посвщчуе особу та громадянство; 
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- когти документа, як1 шдтверджують право вступника на участь у конкура за 
результатами вступних екзамешв на основ1 повноУ загальноУ середньоУ осв1ти 
(роздш VII цих Умов), зарахування за сшвбесщою (роздш IX цих Умов), 
зарахування за квотами (роздш X цих Умов) (за наявност1). 
- чотири кольоров1 фотокартки розм1ром 3 x 4 см. 

1ннп документа або Ух копи подаються вступником, якщо це викликано 
особливими умовами зарахування за вщповщними спещальностями, установленими 
законодавством, у строки, визначеш для прийому документов, не шзшше строку для 
прийняття приймальною ком1аею першого р1шення про рекомендування 
вступниюв до зарахування. 

Орипнали докуменпв при участ1 в конкура на мюця, що фшансуються за кошти 
державного бюджету, вступником подаються лише один раз при вибор1 мюця 
навчання (виконання вимог до зарахування). 

1Н1Ш документи, що повишп подати вступники, у термши, визначеш для прийому 
документ! в: 
- форма 063 (картка щеплень) орипнал та кошю; 
- сертифжат вщ лшаря-нарколога; 
- сертифжат вщ Л1каря-псих1атра. 

6 Вступники мають право подавати сертифжат зовшшнього незалежного 
оцшювання, виданий у 2016 рощ , окр1м випадюв передбачених у роздшах VII, IX, 
XVII цих Правил . 

7 Коледж самостшно визначае м1н1мальне значения кшькост1 бал1в сертиф1ката 
з загальноосв1тнього предмету, з яким вступник допускаеться до участ1 у конкурс!. 

8 Ус1 коп 11 документе засвщчуються за орипналами приймальною ком1С1ею 
Коледжу, або в установленому законодавством порядку, Копп документу, що 
посвщчуе особу та громадянство, вшськового квитка (посв1дчення про приписку), 
свщоцтва про народження не пщлягають засв1дченню. Коп1У документ1в без 
пред'явлення орипнал1в не розглядаються. 

9 Заява в електроннш форм1 подаеться шляхом заповнення вступником 
електронноУ форми в режим1 он-лайн та розглядаеться приймальною ком1аею 
вищого навчального закладу зпдно з Порядком подання та розгляду заяв в 
електроннш форм1 на участь у конкурсному вщбор1 до вищих навчальних заклад1в, 
затвердженим наказом Мшютерства осв1ти 1 науки УкраУни вщ 
15 жовтня 2015 року № 1085. 

12 Приймальна ком1с!я зд1йснюе перев1рку достов1рност1 даних, поданих 
вступником для участ1 у конкурсному в1дбор1, за допомогою СдиноУ бази. 
Письмове П1дтвердження Техшчного адм1Н1стратора СдиноУ бази або директора 
УкраУнського центру оц1нювання якост1 осв1ти про недостов1рн1сть 1нформацп, 
поданоУ вступником до Коледжу, е пщставою для вщмови в участ1 у конкурсному 
в1дбор1 та зарахуванн1 на навчання (анулювання наказу про зарахування). 

Приймальна ком1С1я зд1Йснюе перев1рку середнього бала документа про осв1ту 
(обчислюе в раз1 в1дсутност1), результат яко'Г затверджуеться р1шенням 
приймальноУ КОМ1С11 1 вноситься до СдиноУ бази. 
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У раз1 подання вступником заяви в електроннш форм1 приймальна комю1я 
здшснюе перев1рку середнього бала документа про осв1ту на пщстав1 його 
СКаНОВаНО'Т КОШ1 (фоТОКОшУ). 

13 Приймальна комю1я розглядае заяви та документа вступниюв та приймае 
р1шення про допуск до участ1 в конкурсному в1дбор1 для вступу на навчання до 
Коледжу протягом трьох робочих дшв з дата реестращ'Т заяви в Сдинш баз1 або 
отримання результате вступних екзамешв (фахових випробувань), але не шзшше 
дата, що передуе дню оголошенню рейтингового списку вступниюв 13 
зазначенням рекомендованих до зарахування . Оприлюднення вщповщних р1шень 
здшснюеться на шформацшних стендах приймально'Т комки та веб-сайт1 Коледжу 

14 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною лщенз1ею 1 
сертифжатом про акредитащю вщповщно'Т осв1тньо'Т програми (напряму 
шдготовки, спещальност1), а також факт наявност1/вщсутност1 шдстав для участ1 у 
конкурс! за результатами вступних 1спит!в на основ1 повноУ загальноУ середньоУ 
осв1ти (роздш VII цих Умов), зарахування за сшвбесщою (роздш IX цих Умов), 
зарахування за квотами (роздши X цих Умов), першочергового зарахування 
(роздш XI цих Умов) фксуеться в заяв1 вступника 1 пщтверджуеться його 
особистам п1дписом при поданш заяви у паперов1й форм1. 

15 При прийнятт1 на навчання ос1б, як1 подають документ про здобутий за 
кордоном ступшь (р1вень) осв1ти (дал1 - Документ), обов'язковою е процедура 
визнання 1 встановлення екв1валентност1 Документа, що зд1Йснюеться вщповщно 
до Порядку визнання здобутих в шоземних вищих навчальних закладах ступешв 
вищоУ осв1ти, затвердженого наказом Мшютерства освгги 1 науки УкраУни вщ 05 
травня 2015 року № 504, зареестрованого в Мшютерств1 юстищ'Т УкраУни 27 червня 
2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження 
навчання здшснюеться Коледжем до початку другого семестру першого року 
навчання його власника. 

16 Приймальна комю1я Коледжу, до якого вступник подав заяву, перев1ряе в 
Сдинш баз1 перел1К його заяв, поданих до шших навчальних заклад1в. 

17 Порядок проходження медичного огляду: 
- з метою виявлення вщповщност1 стану здоров'я аб1тур1ент1в вимогам щодо 
придатност1 для робота за профеаями, профшь яких вщповщае спещальностям, за 
якими проводиться шдготовка у Коледж1, додатково оргашзуеться для вс1х 
вступник1в проведения медичноУ комю1У у медичних закладах системи зал13ничного 
транспорту. 

18 На спещальн1сть «Техшчне обслуговування, експлуатац1я та ремонт тягового 
рухомого складу» приймаються документа вступниюв, В1К яких на 1 вересня 
2016 року становитиме 15 роюв. 

VI Орган1защя 1 проведения конкурсу 

1 Приймальна комюля Коледжу допускае до учаеп у конкурсному вщбор1 для 
вступу на навчання вступниюв на основ1 повноУ загальноУ середньоУ осв1ти, як1 
подають сертиф1кати зовшшнього незалежного оц1нювання 2016 року (або Ух 
коп 11) з в1дпов1дних загальноосв1тн1х предмет1в ( математика 1 та украУнська мова 1 
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Л1тература - базовий р1вень), визначених Перелжом конкурсних предмет1в 
сертифжат1в зовшшнього незалежного оцшювання (вступних випробувань) 
(додаток 3). 

Вступник допускаеться до участ1 у конкурсному вщбор1 для зарахування на 
навчання , якщо юльюсть бал1в у сертифжат! 13 загальноосв1тшх предмет1в 
становить не менше 100 башв. 

Обов'язковим конкурсним предметом е украТнська мова 1 л1тература. 
2 Для конкурсного вщбору ос!б, яю на основ! повноУ загальноУ середньоУ осв1ти 

вступають для здобуття осв1тньо-квагпфжацшного р1вня молодшого спещашста, 
конкурсний бал обчислюеться шляхом додавання башв сертифжата з конкурсних 
предмете (башв вступних екзамешв) вщповщного р1вня, середнього бала 
документа (додатка до документа) про повну загальну середню осв1ту, помножених 
на вагов1 коефщ1енти . Вичерпний порядок обчислення конкурсного бала, у тому 
числ1 з використанням вагових коеф1щент1в для ус1х категорш вступниюв, зокрема 
ДЛЯ випадюв р13Н01 ЮЛЬКОСТ1 ЙОГО складових 3 дотриманням принципу р1ВНОСТ1 

прав вступниюв. 

Конкурсний бал розраховуеться за формулою: 
Кб = К1*П1+К2*П2+КЗ*А, де 

Кб - конкурсний бал 
К1 - ваговий коефщ1ент з математики 
К2- ваговий коеф!ц1ент з украУнськоУ мови та л1тератури 
КЗ- ваговий коеф1щент атестата 
П1- результата сертифжату (бал) з математики 
П2- результата сертиф1кату (бал) з украУнськоУ мови 1 Л1тератури 
А - середнш бал атестату (переведений за 200-бальною шкалою) 

У в!дпов!дност! до Закону УкраУни «Про вищу освгту» для розрахунку конкурсного 
балу вступниюв в Коледж! встановлюються наступи! вагов1 коеф!ц1енти : 
для сертиф1ката ЗНО з математики - 0,5 ; для сертифжата ЗНО з украУнськоУ мови -
0,4 ; для атестата - 0,1 

При цьому середнш бал документа про повну загальну середню осв1ту 
обчислюеться за 12-бальною шкалою з округлениям до десятих частин бала та 
вноситься до СдиноУ бази . Ощнки з документа про повну загальну середню освггу, яю 
виставлеш за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" вщповщае "6", "4" 
вщповщае "9", "5" вщповщае "12". Внесений до СдиноУ бази за 12-бальною шкалою 
середнш бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею вщповщност1 
середнього бала документа про повну загальну середню освггу, обрахованого за 12-
бальною шкалою, за значениям 200-бальноУ шкали, наведеною у додатку 6 до Умов 
прийому до вищих навчальних заклад1в та цих Правил. У раз1 вщсутност1 з 
об'ективних причин додатка до документа про повну загальну середню освггу його 
середнш бал в 200-бальнш шкал1 вважаеться таким, що дор1внюе 100. 

3 При встуш на навчання на основ1 повноУ загальноУ середньоУ освгги подання 
вступниками сертифжат1в зовшшнього незалежного оцшювання е обов'язковим, кр1м 
випадюв, передбачених роздшом VI цих Правил. 

4 Для конкурсного вщбору ос1б, яю на основ1 базовоУ загальноУ середньоУ о св1Ти 

вступають на навчання для здобуття освггньо-квал1фжацШного р1вня молодшого 
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спещшпста, зараховуються результата вступних випробувань з двох предмет1в за 
перелком, один з яких е профшьним (додаток 3). 

5 Для конкурсного вщбору 0С16, яю на основ1 базово'Т загапьно'1 середньоУ осв1ти 
вступають для здобуття осв1тньо-квашфкацшного р1вня молодшого спещал1ста, 
конкурсний бал обчислюеться як сума бал1в результате вступних екзамешв, 
середнього бала документа про базову загальну середню осв1ту та додаткових бал1в у 
передбачених цими правилами випадках. 

Конкурсний бет розраховуеться за формулою: 
Кб = (К1*П1+К2*П2+КЗ*С) + БПК , де 

Кб - конкурсний бал 
К1= 1 ,К2=1 ,КЗ=1 (осюльки ваговий коеф1щент не визначаеться) 
П1,П2 - результата вступних екзамешв за предметами 
С - середнш бал документу про базову загальну середню освггу 

6 Середнш бал документа про базову середню осв1ту обчислюеться за 12-бальною 
шкалою з округлениям до десятих бала та вноситься до СдиноТ бази . Оцшки з 
документа про базову загальну середню освггу , яю виставлеш за 5-ти бальною 
шкалою , враховуються таким чином : "3" вщповщае "6", "4" вщповщае "9", "5" 
вщповщае "12". 
У раз1 в1дсутност1 з об'ективних причин додатка до документа про базову середню 
осв1ту його середнш бал вважаеться таким, що дор1внюе 1. 

7 Згщно з Правилами прийому до Одеського коледжу транспортних технологш та 
Положениям про пщготовч1 курси, аб1тур1енти п1дготовчих курс1в при вступ 1 в 
Коледж мають право на отримання додаткових бал1в до конкурсного балу. 
А саме , якщо аб1тур1ент за результатами уешшно зданих шдсумкових зал1к1в 
отримав загальний бал з двох предмет1в (математика 1 украТнська мова): 
• В1д 8 до 11 бал1в , то аб1тур1енту додаеться 2% конкурсного балу ( до 0,7 бали); 
• В1д 12 до 15 бал1в, то аб1тур1енту додаеться 3% конкурсного балу (до 1,1 бали); 
• 16 бал1в 1 вище - 5% конкурсного балу (до 1,8 бали). 

Норма, визначена пунктом 7 цього роздшу, поширюеться на пщготовч1 курси 
Коледжу, обсяг навчальних годин яких складае не менше 150 аудиторних годин та 
термш навчання - не менше трьох мюящв. 

Аб1тур1енти, як1 не з'явились на пщсумков1 контрольш робота, втрачають право 
на отримання додаткових бал1в. 

Кшьюсть додаткових бал1в оприлюднюеться приймальною ком1С1ею Коледжу до 
оприлюднення рейтингових списюв вступниюв. 

8 Особи, не атестоваш з украТнськоУ мови, подають сертифкат Украшського 
центру ОЦ1НЮВаННЯ ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ 3 МОВИ, ОЦ1НКИ 3 ЯК01 виставлен1 в документ! про 
ОСВ1ТН1Й (осв1тньо-квал1ф1кацшний) р1вень (складають вступний екзамен з 
урахуванням наявност1 вщповщних педагопчних 1 науково-педагопчних кадр1в, яю 
е членами предметних (атестац1Йних) комюш). 

VII Участь у конкурс! за результатами вступних екзамешв на основ! повноУ 
загальноУ середньоУ оевгги 

1 Право брати участь у конкура тшьки за результатами вступних екзамешв з 
конкурсних предмет1в у Коледж1 мають право : 
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-особи, у яких е захворювання, що зазначеш у Перелшу захворювань, 
затверджеиому наказом Мшктерства осв1ти 1 науки УкраТни та Мшютерства 
охорони здоров'я УкраУни вщ 25 лютого 2008 року № 124/95, зареестрованому у 
Мшютерств1 юстици УкраУни 07 березня 2008 року за № 189/14880, в зв'язку чим 
вступники не проходили зовшшне незалежне оцшювання. 

2 Брати участь у конкурс! за результатами зовшшнього незалежного 
оцшювання або вступних юпит!в з конкурсних предмете у вищому навчальному 
заклад! (за Ух вибором) мають право особи, звшьнеш з вшськовоУ служби (у тому 
числ1 демобшзоваш) шсля 30 листопада 2015 року, д1ти-сироти, Д1ти, позбавлеш 
батьювського шклування, особи з Ух числа та особи, яких законом визнано 
учасниками бойових дш та яю захищали незалежшсть, суверештет 1 територ1альну 
цшсшсть УкраУни, брали участь в антитерористичнш операщУ, забезпеченш и 
проведения, у тому ЧИСЛ1 Т1, ЯЮ проходять ВШСЬКОВу службу (кр1м 
вшськовослужбовщв строковоУ служби) в порядку, визначеному вщиовщними 
положениями про проходження вшськовоУ служби громадянами УкраУни. 

3 У встановленому цими Умовами порядку брати участь у конкурс! за 
результатами зовшшнього незалежного оцшювання або вступних юпит1в з 
конкурсних предмет1в у вищому навчальному заклад! (за Ух вибором) мають право 
особи, яким таке право надано Законами УкраУни «Про забезпечення прав 1 свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованш територ11 УкраУни» та «Про 
внесения змш до деяких закошв УкраУни щодо забезпечення права на здобуття 
осв1ти ос1б, мюцем проживания яких е територ1я проведения антитерористичноУ 
операщУ. 

VIII Проведения вступних екзамешв , фахових випробувань 

1 Для проведения вступних екзамешв створюються екзаменацшш комюп. Для 
проведения фахових випробувань при встуш на навчання на основ! рашше 
здобутого осв!тньо-квал!ф!кац1Йного р1вня створюються фахов1 атестац!йн1 ком1сн. 

Р1шенням приймальноУ КОМЮ11 результата вступного екзамену з конкурсного 
предмета щодо вступу на певну спещальшсть можуть бути зараховаш для участ1 у 
конкурсному вщбор! на 1ншу спец1альн!сть у Коледж1. 

2 Результата вступних екзамешв для вступниюв, яю вступають на основ! 
базовоУ загальноУ середньоУ осв1ти, оц1нюються за 12-бальною шкалою. 

3 Результати вступних екзамешв та фахових випробувань для вступниюв, яю 
вступають на основ! повноУ загальноУ середньоУ осв1ти, оцшюються за шкалою В1Д 
100 до 200 бал1В. 

4 Програми фахових випробувань для вступу на основ! здобутого осв1тньо-
квал!ф!кац1Йного р1вня квал1ф!кованого роб1тника розробляються 1 затверджуються 
Коледжем не шзшше шж за три мюящ до початку прийому документе. Програми 
фахових випробувань обов'язково оприлюднюються на шформацшних стендах 
приймальноУ КОМ1С11 та веб-сайт1 Коледжу. 

5 Особи, як1 без поважних причин не з'явилися на вступш випробування у 
визначений розкладом час, особи, знания яких було оцшено балами нижче 
встановленого Правилами прийому мш1мального р1вня, а також особи, яю забрали 
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документа шсля дата закшчення прийому документ!в, до участ1 в наступних 
вступних випробуваннях та у конкурсному вщбор1 не допускаються. 
Перескладаиня вступних випробувань не допускаеться. 

6 Апеляцп на результати вступних екзамешв, що проведен! Коледжем, розглядае 
апеляцшна комю1я, склад та порядок робота яко'Т затверджуються наказом 
директора коледжу. 

Апелящя вступника подаеться у вигляд1 заяви на 1м'я голови апеляцшно'Т комюй, 
але не шзшше дня оголошення ощнки. Апеляцшш заяви вщ шших ос1б, у тому 
числ1 родич1в аб!тур1ент1в, не приймаються й не розглядаються. Апеляцп з питань 
вщсторонення вщ екзамешв не розглядаються. 

Апелящя розглядаеться тшьки в присутност1 вступника та його батьюв (опжушв), 
якщо вступник неповнолггнш. 

Додаткове оиитування вступника та повторне складання екзамену при розгляд! 
апеляцш не допускаеться. 

У раз1 необхщноеп змши ощнки (як у раз1 и збшьшення, так 1 в раз1 зменшення), 
вщповщне р1шення вноситься до протоколу, а змша оц1нки В1дображаеться у робот! 
та екзаменацшному лисп. 

Р1шення аиеляц!йно1 комюи щодо виставленоУ екзаменащйноУ ощнки 
засвщчуеться п1дписами член1в апеляц1ЙноУ КОМ1С11 та затверджуеться р1шенням 
приймальноУ КОМ1С11 у форм! протоколу. 

Вступнику, апеляц1я якого розглядаеться, пропонуеться п1дписати протокол 
апеляцшно'Т КОМ1С1У та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з р1шенням 
апелящйноУ ком1сй. 

Якщо шсля наданих пояснень вступник не погоджуеться з отриманою оцшкою, 
члени апеляцшно'Т комюп складають докладну, яка разом з роботою розглядаеться 
та затверджуеться на найближчому засщанш приймальноУ комюп. 

Апеляцшна комю1я працюе в умовах гласности прозорост! вщповщно до 
Положения про апеляцшну КОМ1С1Ю Одеського коледжу транспортних технологш. 

7 Вщомост1 щодо результапв вступних екзамен1в (фахових випробувань) 
формуються в Сдинш баз1. 

8 При прийом! на навчання ос1б на основ! здобутого освггньо-квалхфжацшного 
р1вня квал!ф!кованого роб1тника для здобуття осв1тньо-квал!ф!кацшного р1вня 
молодшого спец!ал1ста, а також при прийом! на навчання за скороченими 
термшами п1дготовки молодшого спещалюта, конкурсний бал обчислюеться як 
сума бал1в результапв фахових вступних випробувань та середнього бала 
документа про попереднш осв!тньо-квал!ф1кацшний р1вень (диплом 
квал!ф!кованого роб1тника), який обчислюеться за 12-бальною шкалою з 
округлениям до десятих частин бала 1 переводиться у 200-бальну шкалу за 
таблицею вщповщност1, наведеною у додатку до Правил прийому. 

9 Зарахування до екстернату проводиться зпдно з Положениям про оргашзащю 
екстернату у вищих навчальних закладах УкраТни, затвердженим наказом 
Мшютерства осв1ти УкраТни вщ 08 грудня 1995 року № 340, зареестрованим у 
Мшютерств! юстицЙ УкраТни 3 С1чня 1996 року № 1/1026. 
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IX Зарахування за сшвбесщою 

1 За результатами сшвбесщи зараховуються до Коледжу : 
особи, яким Законом УкраУни " Про статус 1 сощальний захист громадян, яю 

постраждали внаслщок ЧорнобильськоУ катастрофи " надане таке право; 
особи, яю стали швалщами внаслщок поранень, калщтва, контуз11 чи шших 

ушкоджень здоров'я, одержаних пщ час участ1 у масових акщях громадського 
протесту в УкраУш з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за 
евроштегращю та проти режиму Януковича (Револющя Гщност1), та яю звернулися 
за медичною допомогою у перюд з 21 листопада 2013 року по 30 квггня 2014 року; 

особи, визнаш швалщами вшни вщповщно до пункт1в одинадцятого-
чотирнадцятого статп 7 Закону УкраУни «Про статус ветерашв вшни, гарант11 Ух 
социального захисту». 

2Програму сшвбесщи 13 зазначеними категор1ями ос1б затверджуе голова 
приймальноУ ком1сй. 

3 Вищий навчальиий заклад оголошуе рекомендованих до зарахування за 
результатами сшвбесщи ос1б не шзшше 12.00 години 25 липня. Вступники, яю 
отримали рекомендащУ, повинн1 виконати вимоги до зарахування на мюця за 
державним замовленням вщповщно до пункту 1 роздшу XIV цих Умов до 18.00 
години 27 липня. Зарахування вступниюв на денну форму навчання за державним 
замовленням вщбуваеться не шзшше 12.00 години 28 липня. 

Зараховаш особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на шип мюця за 
державним замовленням. Вступники, яю належать до категорш, зазначених у 
пункт! 1 цього роздшу, не зараховаш на навчання за результатами сшвбесщи, 
мають право брати участь у конкурс! на загальних засадах вщповщно до 
конкурсного бала. 

4 За рекомендащею оргашв охорони здоров'я та сощального захисту населения 
приймальна КОМ1С1Я Коледжу приймае р1шення про можливють зарахування на 
навчання понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за результатами 
сшвбесщи з правом навчання за мюцем проживания швалщ!в, яю неспроможш 
вщвщувати навчальний заклад. 

X Зарахування в межах встановлених квот 

1. Право на зарахування на основ! повноУ загальноУ середньоУ освгги в межах 
встановлених квот за результатами вступних юпипв або за результатами 
зовшшнього незалежного оцшювання мають особи, зазначеш в пунктах 1 - 3 
роздшу VII цих Умов. 

2. Ц1 квоти встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти 
вщсотюв максимального (загального) обсягу державного замовлення 1 
оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення. 
3. Зарахування ос1б, визначених у пункт! 1 цього роздшу, вщбуваеться в межах 
встановлених квот за конкурсом вщповщно до конкурсного бала вступника. 
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4. Квоти для ос1б, визначених Законом Укра'ши «Про забезпечення прав 1 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованш територп Укра'ши», 
надаються у встановленому порядку. 

5. Вступники, яю належать до категорш, зазначених у пункп 1 цього роздшу, 
не зараховаш на навчання на визначеш мюця у межах встановлених квот, мають 
право брати участь у конкура на загальних засадах вщповщно до конкурсного 
бала. 

XI Право на першочергове зарахування 

1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних заклад1в мають: 
особи, яким вщповщно до Закону Укра'ши «Про охорону дитинства» надане 

таке право; 
особи, яким вщповщно до Закону Укра'ши «Про основи сощально'Т 

захищеност1 швалщ1в в УкраТш» надане таке право; 
д1ти, батьки (один 1з батьюв) яких загинули шд час учасп в антитерористичнш 

операцп, захищаючи незалежшсть, суверештет 1 територ1альну цшснють УкраТни, 
або померли внаслщок поранения, контузп' чи калщтва, одержаних у районах 
проведения антитерористичноТ операцп; 

Д1ти учасниюв бойових дш 13 числа ос1б, яю захищали незалежшсть, 
суверештет 1 територ1альну цшснють УкраТни та брали безпосередню участь в 
антитерористичнш операцп, забезпеченш ТТ проведения; 

Д1ти учасниюв бойових Д1Й на територ11 1нших держав, як1 загинули (пропали 
безв1сти) або померли внаслщок поранення, контузп чи калщтва, одержаних шд 
час военних дш та конфлжпв на територп шших держав, а також внаслщок 
захворювання, пов'язаного з перебуванням на територп шших держав пщ час цих 
дш та конфл1кт1в; 

особи, як1 е внутр!шньо перем1щеними особами, в1дпов1дно до Закону УкраТни 
«Про забезпечення прав 1 свобод внутр1шньо перем1щених ос1б»; 

1нвал1ди з числа учасниюв л1квщацп насл1дк1в аварп на Чорнобильськш АЕС 
та потерп1лих вщ ЧорнобильськоТ катастрофи, щодо яких встановлено причинний 
зв'язок 1нвалщност1 з Чорнобильською катастрофою, хвор1 внасл1док 
ЧорнобильськоТ катастрофи на променеву хворобу - категор1я 1 та особи, яю 
пост1Йно проживали у зон1 безумовного (обов'язкового) В1дселення з моменту авар1Т 
до прийняття постанови про вщселення, - категор1я 2; 

шахтар1, як1 мають стаж пщземно'Т роботи не менш як три роки, а також особи, 
протягом трьох роюв шсля здобуття загальноТ середньоТ осв1ти, батьки яких е 
шахтарями та яю мають стаж пщземноТ роботи не менш як 15 роюв або батьки яких 
загинули внаслщок нещасного випадку на виробництв1 чи стали швалщами I або II 
групи; 

члени зб1рних команд УкраТни, яю брали участь у м1жнародних ол1мшадах, 
перелж яких визначений центральним органом виконавчоТ влади у сфер1 осв1ти 1 
науки; 
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особи, яким вщповщно до Указу Президента УкраУни вщ 21 лютого 2002 року 
№ 157 «Про додатков1 заходи щодо посилення турботи про захисниюв ЕЯтчизни, Ух 
правового 1 сощального захисту, полшшення вшськово-патрютичного виховання 
молод1» надане таке право; 

вступники, яким це право визначено правилами прийому до Коледжу: 
• випускники старшоУ школи (повна загальна середня освгга), нагороджеш 
золотою або ср1биою медаллю, при встуш на основ1 повноУ загальноУ середньоУ 
осв1ти; 
• випускники основноУ школи, яю мають свщоцтво про базову загальну середню 
осв1ту з вщзнакою (при встуш на навчання на основ1 базовоУ загальноУ середньоУ 
осв1ти); 
• особи, яю мають вищий бал з профшьного предмету в документ! про осв1ту ; 
• вступники , батьки яких працюють на пщприемствах зал1зниць ( при наявност1 
однакових бал1в за пщсумками вступних екзамешв та бал1в з профшьного 
предмета). 

2 Зазначене право надаеться за шших р1вних умов за черговютю, визначеною 
пунктом 1 цих Правил. 

XII Формування та оприлюднення списку вступник!в, рекомендованих до 
зарахування 

1 Список вступниюв, яю вступають на умовах цшьового прийому, 
впорядковуеться за конкурсним балом вщ б1льшого до меншого вщповщно до 
порядку формування рейтингового списку без урахування категорш вступниюв, 
визначених у роздшах VIII, IX, X, XI цих Правил. 

2 Рейтинговий список вступниюв, рекомендованих до зарахування, формуеться 
за категор1ями в таюй послщовноеп: 
вступники, яю рекомендован! до зарахування за квотами ; 
вступники, рекомендован! до зарахування за результатами сшвбесщи; 
вступники, яю рекомендован! до зарахування за конкурсом. 

3 У межах кожноУ зазначеноУ в пункт! 2 цього роздшу категор11 рейтинговий 
список вступниюв впорядковуеться: 
за конкурсним балом вщ бшьшого до меншого; 
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному 
бап1 в порядку додержання пщстав для його набуття вщповщно до роздшу XI цих 
Правил (для вступниюв на основ! повноУ загальноУ середньоУ освгги) , а в раз1 
необхщност1 з використанням такоУ послщовност! : 

ос1б, яю мають бшьшу суму бал1в результате вступних випробувань; 
ос1б, як1 мають вищ1 результата вступних випробувань з максимальними 

ваговими коеф!ц!ентами; 
ос1б, яю мають вищий середн1Й бал атестата про загальну середню осв1ту. 
Якщо право першочергового зарахування та встановлеш в четвертому - сьомому 

абзацах цього пункту додатков1 правила не дозволяють визначити послщовнють 
вступниюв у рейтинговому списку, то приймальна ком1С1я ухвалюе в!дпов1дне 
р1шення самост1Йно на пщстав1 анал1зу поданих вступниками документе та 
вносить його до СдиноУ бази. 
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4 У рейтинговому списку вступниюв, рекомендованих до зарахування,який 
формуеться з СдиноТ бази, зазначаються: 
пр1звище, 1м'я та по батьков1 вступника; 
конкурсний бал вступника; 
зарахування зг квотами або сшвбесщою; 
наявнють пщстав для зарахування за результатами сшвбесщи; 
наявнють права на першочергове зарахування. 

5 Рейтингов! списки формуються приймальною комю1ею з СдиноТ бази та 
оприлюднюються у повному обсяз1 на веб-сайп вищого навчального закладу. 
Списки вступниюв, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною 
комю1ею з СдиноТ бази та оприлюднюються шляхом розм1щення на шформацшних 
стендах приймальних комюш та веб-сайп вищого навчального закладу. 

Списки оновлюються шсля виконання/невиконання вступниками вимог для 
зарахування на навчання вщповщно до пункту 1 роздшу XIII . 
У рейтинговому списку вступниюв зазначаються таю сам1 даш, що 1 в списку 
вступниюв, рекомендованих до зарахування, вщповщно до пункту 4 роздшу XII . 

XIII Надання рекомендацШ для зарахування 

1 Р1шення про рекомендування до зарахування вступниюв на мюця державного 
замовлення приймальна комю1я приймае у строк, визначений цими Правилами , та 
зпдно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у роздш XII 
вщповщно до конкурсного бала вступника вщ вищого до нижчого. 

Формування списюв рекомендованих до зарахування вступниюв здшснюеться в 
Сдинш баз1 у межах обсягу державного замовлення, за його вщсутност1 - у межах 
лщензшного обсягу. Рекомендацп до зарахування вступниюв на навчання за 
рахунок кошт1в ф1зичних та юридичних ос1б надаються шсля завершения 
зарахування вступниюв на мюця державного замовлення. 

Рекомендащя до зарахування на навчання за рахунок копгпв ф1зичних та 
юридичних ос1б може бути надана за вс1ма прюритетами, вказаними вступником 
при поданш заяв. 

2 Приймальна комю1я приймае р1шення про рекомендування до зарахування на 
навчання на мюця державного замовлення вщповщно до строюв, визначених у 
пункт! 2 роздшу III цих Правил. 

3 Офщшним повщомленням про надання рекомендацш до зарахування 
вважаеться оприлюднення вщповщного р1шення на стендах приймальних комюш 
Коледжу. 

Р1шення приймально'Т комюп про рекомендащю до зарахування також 
розм1щуеться на веб-сайп Коледжу. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повщомлення 
засобами електронного та мобшьного зв'язку вщповщно до Правил прийому. 
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XIV Реал1зац1я права вступник1в на виб1р \псня навчання 

1 Особи, яю подали заяви в паперовш або в електроннш форм1 та беруть участь 
у конкурсному В1дбор1, ШСЛЯ ПриЙНЯТТЯ ИрИЙМаЛЬНОЮ КОМ1С1СЮ ршення про 
рекомендування до зарахування вщповщно до строку, визначеного у пункт1 2 
роздшу III цих Правил, зобов'язаш виконати вимоги для зарахування на мюця 
державного замовлення: подати особисто орипнали документа про осв1тнш 
(освпньо-квагифжащйний) р1вень та додатка до нього, сертифжапв зовшшнього 
незалежного оцшювання та шших докуменпв, передбачених Умовами прийому та 
цими Правилами, до приймальноУ комюи Коледжу. 

Особи, яю подали заяви в електроннш форм1, зобов'язаш пщписати власну 
електронну заяву, роздруковану у приймальнш комюи. 

2 Особи, яю в установлен! строки, визначеш у пунки 2 роздшу IV цих 
Правил, не подали до приймальноУ комюи орипнали документа про освинш 
(освггньо-квагпфжащйний) р1вень та додатка до нього,сертифжапв зовшшнього 
незалежного оцшювання та шших докуменпв, передбачених Умовами прийому та 
цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право 
зарахування на навчання за кошти державного бюджету , кр1м випадюв визначених 
у роздшах XV, XVI та VIII цих Умов. 

XV Коригування списку рекомендованих до зарахування 

1 Приймальна комю1я анулюе рашше надаш рекомендащУ вступникам, яю не 
виконали вимог для зарахування (не подали орипнали документа про освггнш 
(осв1тньо-квал!ф!кацшний) р1вень та додатка до нього, сертифжатхв зовшшнього 
незалежного оцшювання та шших докуменпв, передбачених цими Умовами та 
Правилами прийому, до приймальноУ КОМЮ11 Коледжу ). 

М1ж строками, встановленими в пунктах 8 та 9 роздшу IV цих Умов, 
рекомендащя до зарахування на мюця за кошти державного бюджету надаеться 
вступникам для здобуття осв1тньо-квал!ф!кащйного р1вня молодшого спещалюта 
приймальною ком1С1ею без урахування наданих рашше рекомендацш до 
зарахування на навчання за кошти державного бюджету в шшому вищому 
навчальному заклад! або на шшу спещальшсть. 

Вступники, яким анульовано рекомендащю до зарахування на мюця, за 
кошти державного бюджету, не втрачають права участ1 у конкурс! на мюця, за 
кошти ф1зичних та юридичних ОС16. Рекомендащя до зарахування на навчання за 
рахунок кошт1в ф1зичних та юридичних 0С16 надаеться за вс1ма прюритетами, 
зазначеними вступником П1Д час подання заяв. 

2 Р1шення щодо учасп вступника у конкурс! на навчання за кошти ф!зичних 
та юридичних ос1б з числа тих, яким було анульовано рекомендащю до 
зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймаеться за заявою 
вступника у довшьнш форм1, що подаеться до приймальноУ КОМЮ11 Коледжу та 
долучаеться до його особовоУ справи. 

3 Вступники, рекомендован! на навчання за кошти ф1зичних та юридичних 
ОС16, зобов'язаш виконати вимоги для зарахування вщповщно до пункту 1 роздшу 
XIV цих Умов. 
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Догов1р 13 замовником щодо навчання за кошти ф1зичних та юридичних ослб 
укладаеться шсля видання наказу про зарахування. Оплата навчання здшснюеться 
згщно з договором, укладеним сторонами. 

4При одночасному навчанш за юлькома спещальностями 
та формами навчання, кр1м двох денних, одна з яких за кошти державного 
бюджету, орипнали документа про освггнш (освпньо-квашфжацшний) р1вень, 
додатка до нього державного зразка, а також орипнали сертиф1кат1в зовшшнього 
незалежного оцшювання збершаються у вищому навчальному заклад1 за м1сцем 
навчання за кошти державного бюджету або за рахунок щльових пшьгових 
державних кредипв протягом усього строку навчання. 

При одночасному навчанш за юлькома спещальностями та формами 
навчання, кр1м двох денних, за кошти ф!зичних та юридичних ос1б орипнали 
вищезазначених докуменпв зберйаються в одному з вищих навчальних заклад1в за 
бажанням студента. Довщка про зберйання орипнал1в документе видаеться на 
вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони збершаються. 

XVI Наказ про зарахування 
1 Накази про зарахування на навчання видаються директором Коледжу на 

пщстав1 р1шення приймальноУ комюп. Накази про зарахування на навчання з 
додатками до них формуються в Сдинш баз1 вщповщно до списюв вступниюв, 
рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на шформацшному стенд1 
приймальноУ комюп 1 веб-сайп Коледжу у вигляд1 списку зарахованих у строки, 
встановлеш в пунки 2 роздшу III цих Правил. 

2 Р1шення приймальноУ комюп про зарахування вступника може бути 
скасоване приймальною комю1ею у раз1 виявлення порушень законодавства з боку 
вступника, передбачених пунктом 5 роздшу XIX цих Правил. 
Вступники можуть бути вщраховаш з Коледжу за власним бажанням, про що 
видаеться вщповщний наказ, який верифшуеться в Сдинш баз1, а таким особам 
повертаються документа, подаш ними , не шзшше наступного дня шсля подання 
заяви про вщрахування . 
На звшьнене при цьому мюце (мюця) до початку навчальних занять може 
проводитись додатковий конкурсний вщб1р щодо зарахування ос1б, у тому числ1 з 
1ншоУ спещальносп Коледжу, за умови збшу конкурсних предмепв, у раз1 
вщсутносп претенденпв на зарахування з числа ос1б, як1 брали участь у конкурс 
на цю спещальн1сть. 

3 Наказ про зарахування вступника на мюце вщраховано'Т особи видаеться за 
умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 роздшу XIII цих Правил. 

4 Р1шення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок 
державного пшьгового довгострокового кредиту приймаеться за заявою 
вступника, що подаеться до приймальноУ комюй', на пщстав1 результате учасп у 
кон курс 1 вщповщно до встановленоУ Коледжу квота. 

XVII Особливост1 прийому та навчання шоземщв та ос1б без 
громадянства у Коледж 

1. Пщготовка шоземщв та ос1б без громадянства здшснюеться зпдно 13 
Законами УкраУни «Про вищу освпу», «Про правовий статус шоземщв та ос1б без 
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громадянства», «Про закордонних украУнщв», Указом Президента УкраУни вщ 03 
червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економгчного сшвроб1тництва 
областей УкраУни з сум1жними областями Республжи Бшорусь 1 адмшютративно-
територ1альними одиницями Республжи Молдова», постановами Кабшету 
Мш1стр1в УкраУни вщ 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання шоземних 
громадян в У крапп», вщ 11 вересня 2013 року № 684 «Деяю питания набору для 
навчання шоземщв та ос1б без громадянства», наказом Мшютерства осв1ти 1 науки 
УкраУни вщ 01 листопада 2013 року № 1541 «Деяю питания оргашзацй набору та 
навчання (стажування) шоземщв та ос1б без громадянства», зареестрованим у 
Мшютерств1 юстици УкраУни 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакщУ 
наказу Мшютерства осв1ти 1 науки УкраУни вщ 11 грудня 2015 року № 1272). 

2. Гноземщ та особи без громадянства можуть здобувати вищу осв1ту за кошти 
ф!зичних та юридичних ос1б, якщо шше не передбачеио м1жнародними договорами 
УкраУни, згода на обов'язковють яких надана Верховною Радою УкраУни, 
законодавством або угодами М1Ж вищими навчальними закладами про м1жнародну 
академ1чну мобшьнють. 

Навчальний заклад здшснюе обчислеиня бал1в/ощнок вступника на основ1 
документа про попереднш здобутий р1вень осв1ти та встановлюе мш1мально 
необхщне для вступу значения кшькост1 бал1в/оц1нок 13 загальноосв1тн1х предмепв, 
з яких проводиться сп1вбесща. 

Зарахування на навчання для здобуття вищоУ осв1ти на в1дпов1дному р1вн1 
вищоУ осв1ти зд1Йснюеться за результатами сшвбесщи та на пщстав1 академ1чних 
прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий р1вень 
осв1ти в краУн1 його походження, та врахування бал1в усп1шност1, що дають право 
для продовження навчання на наступному р1вш вищоУ осв1ти вщповщно до 
законодавства краУни, що видала документ про здобутий р1вень освгги. 

Вимоги навчального закладу щодо вщповщност1 вступник1в 13 числа 1ноземщв 
умовам прийому на вщповщш р1вн1 вищоУ осв1ти зазначаються у правилах прийому 
до вищого навчального закладу та оприлюднюються на офщшному веб-сайт1 
навчального закладу. 

4. 1ноземщ, як1 вступають на навчання, зараховуються до вищих навчальних 
заклад1в УкраУни на пщстав1 наказ1в про зарахування, що формуються в Сдинш 
баз1. 

5. Строки прийому заяв, проведения сшвбесщ, творчих конкурС1в та 
зарахування 1ноземц1в 1 ос1б без громадянства, як1 прибули в УкраУну з метою 
навчання 1 вступають до вищих навчальних заклад1в, визиачаються приймальною 
КОМ1С16Ю. 

6. 1ноземщ, яким надаються державн1 стипенд11 за м1жнародними договорами, 
загальнодержавними програмами, шшими м1жнародними зобов'язаннями УкраУни, 
приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих 
навчальних заклад1в УкраУни на пщстав1 направлень Мшютерства освети 1 науки 
УкраУни. 

7. Закордонш украУнщ, статус яких пщтверджено посв1дченням закордонного 
украУнця, при встуш до вищих навчальних заклад1в УкраУни користуються такими 
самими правами на здобуття осв1ти, що й громадяни УкраУни, за винятками, 
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встановленими Конститущею УкраТни, законами УкраТни чи м1жнародними 
договорами, згода на обов'язковють яких надана Верховною Радою УкраТни. 
Закордонш укра'Тнщ, статус яких пщтверджено посвщчениям закордонного 
украТнця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних 
заклад1в за сшвбесщою з предмет1в, передбачених правилами прийому. 

XVIII Зарахування до Коледжу на звшьнеш мюця протягом перших дшв 
навчання та збер1гання робгг вступниюв. 

1 Особи, яю без поважних причин не приступили до занять протягом 10 дшв 
вщ дня Тх початку, вщраховуються з Коледжу , про що видаеться вщповщний 
наказ, який верифжуеться в Сдинш баз1. 
Зарахування на мюця вщрахованих студент1в вщбуваеться протягом наступних 
п'яти робочих дшв з урахуванням положень та вимог пункт1в 2 1 3 роздшу XV цих 
Правил. При цьому накази про зарахування таких ос1б формуються 1 
верифжуються в Сдинш баз1 до 18.00 години 19 вересня року вступу. 

2 Роботи вступниюв (у т.ч. аркуип шдготовки до усно'Т В1ДПОВ1Д1, листки 
сшвбесщи), виконаш ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, 
сшвбесщах, яю не прийнят1 на навчання, збержаються протягом одного року, пот1м 
знищуються, про що складаеться акт. 

XIX Забезпечення вщкритост! та прозорост! при проведенн! прийому до 
Коледжу 

1 На засщанш приймальио'Т комюп мають право бути присутшми представники 
засоб1в масово'Т 1нформацп не бшьше двох ос1б вщ одного засобу. 
Порядок акредитацп представник1в засоб1в масово'Т шформаци при Приймальн1й 
ком1сп Одеського коледжу транспортних технологш такий: 
• Акредитащя представниюв засоб1в масовоТ шформаци при Приймальнш ком1С1Т 
коледжу здшснюеться вщповщно до Конституцн УкраТни, закошв Укра'ши «Про 
1нформац1ю», «Про друковаш засоби масовоТ 1нформац1Т (пресу) в УкраТш», «Про 
телебачення 1 радюмовлення», «Про 1нформац1Йн1 агентства», «Про порядок 
висв1тлення д1яльност1 орган1в державно'Т влади та оргашв м1сцевого 
самоврядування в УкраТш засобами масово'Т шформаци'». 
• Метою акредитацп е сприяння професшнш д1яльност1 акредитованих 
представниюв засоб1в масовоТ шформаци та оперативному, всеб1чному, 
об'ективному 1нформуванню громадськост1 про Д1яльн1сть Приймальио'Т ком1С1Т 
Одеського коледжу транспортних технологш через засоби масовоТ шформаци. 
• Право на акредитащю мають представники засоб1в масово'Т шформаци УкраТни, 
незалежш журналюти, а також шоземн1 кореспонденти та представники шоземних 
засоб1В масовоТ шформаци, акредитоваш М1н1стерством 1НОземиих справ УкраТни. 
• Акредитащя може бути постшною та тимчасовою. Постшна акредитацп 
надаеться на перюд роботи ПриймальноТ ком1С1Т коледжу строком з 10 липня до 14 
серпня 2015 року. Тимчасова акредитацп надаеться представникам засоб1в масово'Т 
шформаци на пщстав1 Тх заявки 13 зазначенням строку акредитацп в раз1 замши 
пост1Йно акредитованоТ особи у випадку ТТ хвороби, вщпустки, вщрядження тощо. 
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• Заявка про акредитащю подаеться на 1м'я голови приймально'1 комюи Коледжу 
у письмовому вигляд1 на офщшному бланку засобу масовоУ шформащУ за шдписом 
кер1вника засобу масовоУ шформащУ та засвщчуеться печаткою засобу масовоУ 
шформащУ до 26 червня 2016 року. 
• У заявщ вказуеться: 
повна назва засобу масовоУ шформацп, тираж, перюдичшсть, територ1я 
розповсюдження (мовлення), поштова та електронна адреса редакщУ, номер 
телефону та факсу редакцп; 
пр1звище, 1м'я, по-батьков1 головного редактора засобу масовоУ шформащУ; 
щмзвище, 1м'я, по-батьков1 представниюв засобу масовоУ шформащУ, акредитащя 
яких запитуеться, та Ух фах (журналют, оператор, фотокореспондент тощо); 
номери контактних телефошв, електронш адреси ос1б, акредитащя яких 
запитуеться; 
вид запитуваноУ акредитащУ (постшна, тимчасова). 
• До заявки додаеться: 

- фотокартка кожноУ особи, вказаноУ в заявщ, в електронному виглядц 
- коп1я документа, що пщтверджуе профес1йний фах заявника. 

• Кожн1Й акредитован1Й особ1 не п1зн1ше, Н1Ж за п'ять дшв П1сля подання 
документ1в для проходження акредитащУ, видаеться посв1дчеиня - акредитацшна 
картка, в ЯК1Й вказуеться пр1звище, 1м'я, по-батьков1, назва засобу масовоУ 
1нформац11, посада (журнал1ст, техшчний представник ЗМ1 (оператор), яка дшсна 
тшьки при наявност1 документа, що засвщчуе особу. 

Акредитац1йна картка надае право перебування представниюв засоб1в масовоУ 
1нформац1У в М1сцях проведения засщань ПриймальноУ ком1С11 в Коледж1. Кшькють 
представник1в ЗМ1 - не бшьше двох иредставник1в вщ кожного акредитованого 
засобу масовоУ шформащУ. 
• Акредитащя припиняеться у випадку: порушення закошв УкраУни, умов 1 
загального режиму роботи ПриймальноУ комю11, встановлення в судовому порядку 
факт1в поширення недостов1рноУ 1нформац11, що завдала шкоду дшовш репутац1'Г, 
чест1 1 г1дност1 ф1зичним 1 юридичним особам, власност1, поширення шформащУ, 
що не вщповщае дшсност1, завершения строку тимчасовоУ акредитащУ, порушення 
Статуту та Правил внутр1шнього розпорядку Коледжу. 
• Спори, ЯК1 ВИНИКаЮТЬ у Зв'яЗКу 3 ВИСВ1ТЛеННЯМ робоТИ ПрИЙМаЛЬНОУ КОМЮ11 
засобами масовоУ шформащУ, вир1шуються в порядку, встановленому чииним 
законодавством УкраУни. 

2 Громадсью оргашзащУ можуть звернутися до М1н1стерства осв1ти 1 науки 
УкраУни 13 заявою про надання Ум права вести спостереження за роботою 
приймальних КОМ1С1Й. Громадськ1 орган1зац11, яким таке право надано 
Мшютерством осв1ти 1 науки УкраУни, можуть направляти на засщання 
приймальних комюш своУх спостер1гач1в. Приймальш ком1С11 зобов'язан1 створити 
належн1 умови для присутност1 громадських спостер1гач1в на своУх зас1даннях, а 
також надати Ум можливють ознайомлення з документами, що надаються членам 
КОМ1С11, ДО зас1 дання. 

3 Коледж зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступниюв з 
лщенз1ею на здшснення осв1тньоУ д1яльност1, сертиф1катами про акредитац1ю 
в1дпов1дно1 спещальностг Правила прийому, в1домост1 про лщензований обсяг та 
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обсяг прийому за державним замовленням за кожною спещальнютю та осв1тньо-
КВаЛ1ф1КаЦ1ЙНИМ р1внем, у тому ЧИСЛ1 про КШЬЮСТЬ МЮЦЬ, ЩО ВИДШеШ для вступу 
поза конкурсом та цшьового прийому, повинш оприлюднюватися на 
шформацшних стендах приймальио'Т комюп 1 на офщшному веб-сайт1 Коледжу не 
шзшше другого робочого дня, наступного теля затвердження/погодження чи 
отримання вщповщних вщомостей. 

4 Голова приймальноТ комюп, як правило, оголошуе про засщання комюп не 
шзшше дня, що передуе дню засщання. В особливих випадках - не шзшше шж за 
три години до початку засщання. Оголошення разом 13 проектом порядку денного 
засщання оприлюднюеться . 

5 Подання вступником недостов1рних персональних даних, недостов1рних 
вщомостей про наявнють права на зарахування поза конкурсом, права на 
першочергове зарахування, права на зарахування за сшвбесщою, про здобуту 
рашше осв1ту, про участь в ол1мшадах та конкурсах Мало'Т академп наук УкраТни, 
про проходження зовшшнього незалежного оцшювання, е пщетавою для 
вщрахування студента. 

7 1нформування громадськост1 про лщензований обсяг, граничний обсяг мюць, 
що фшансуються за кошти державного бюджету, вартють навчання за 
спещальностями , переб1г подання заяв щодо вступу, рекомендування до 
зарахування та зарахування до вищих навчальних заклад1в здшснюеться 
шформацшними системами, в тому числ1 системою "Конкурс", на пщстав1 даних, 
внесених приймальними комьями до СдиноТ бази, 13 зазначенням категорш 
вступник1в в1дпов1дно до роздцнв IX - XI цих Умов 

Вщповщальний секретар 
приймальноТ ком1Сн 
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