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I. Загальна частина

1 . Прийм€шьна комiсiя .Щержавного професiйно-технiчного навчапьного
закладу <<Мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Киева> (датi -
Приймальна комiсiя Щентру) - робочий орган .Щержавного професiйно-
технiчного навч€lJIьного закладу <<Мiжрегiональний центр ювелiрного
мистецтва м. Кисвa> (далi - IdeHTpy), передбачений частиною першою cTaTTi
З8 Закону Украiни <<Про вищу ocBiTy>> (д-i - Закон), що утворюеться для
органiзацii прийому вступникiв. Строк повноважень Приймальноi KoMicii
становитъ один календарний piK.

Приймалъна комiсiя Центру працюе на засадах демократичностi,
прозоростi та вiдкритостi вiдповiдно до законодавства Украiни, Умов
прийому на навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiти в 2022 роцi,
затверджених нак€}зом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи J\Ъ 1159 вiд
29 жовтня 2021 року (далi - Умови прийому), правил прийому до I-{eHTpy
(даrri - Правила грийому), статуту Щентру та положення про Приймальну
комiсiю Щентру (даrri - Положення).

Положення затверджуеться педагогiчною радою Щентру.
2. Склад Приймальноi KoMiciT затверджуеться нак€вом директора

Щентру, який е головою KoMicii.
Голова ПриймальноТ KoMiciT вiдповiдае за виконання покладених на

Приймальну комiсiю завдань i здiйснення нею cBoik функцiй.
Що складу ПриймальноТ KoMiciT входять:
- заступник голови Приймальноi KoMicii;

, - вiдповiдальний секретар ПриймальноТ KoMiciT;
- заступник вiдповiдального секретаря ПриймалъноТ KoMicii;
- члени ПриймальноI KoMicii;
- представники уrнiвського самоврядування.
3. Для викон€ЕнrI покJIадених на Приймальну комiсiю I-{eHTpy завдань i

здiйснення нею cBoix функцiй вiдповiдно до наказу директора утворюються
TaKi пiдроздiли Приймальноi KoMiciT:

KoMiciI для проведення спiвбесiд;

фахова атестацiйна комiсiя;
апеляцiйна комiсiя.
Комiсiя для проведеннrI спiвбесiд утворюються у випадках,

гrередбачених Умовами прийому. Що складу цiеi KoMicii можуть входити (за

згодою) працiвники iнших навч€tльних закладiв, науково-дослiдних установ.
Фахова атестацiйна комiсiя утворюеться для проведення вступних

випробувань при вступi на навчання на ocHoBi ранiше здобутого ступеня
'(освiтньо-квалiфiкацiйного 

рiвня) вiдповiдно до Правил прийому. ,Що скJIаду

цiеТ KoMiciI можутъ входити (за згодою) науково-педагогiчнi (педагогiчнi)
працiвники iнших навч€шьних закладiв.

Апеляцiйна *комiсiя утворюеться для розгляду апеляцiй вступникiв.
Головою апеляцiйноi KoMiciT призначасться заступник директора Щентру,
який не е членом фаховоТ атестацiйноТ KoMicii. При прийомi на навчання на



ocнoBi ранiше здобутих освiтньо-квалiфiкацiйних piBHiB квалiфiкованого
робiтника, склад апеляцiйноi KoMicii формуеться з числа провiдних
педагогiчних працiвникiв I-{eHTpy, якi здiйснюють пiдготовку ocBiTнbo-
професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Порядок реботи апеляцiйноi KoMiciT затверджуеться директором
I_{eHTpy.

Наказ про затвердження скJIаду фаховоI атестацiйноТ, апеляцiйноi та
KoMiciT для проведення спiвбесiд пiдписуеться директором Щентру не пiзнiше
01 березня.

Список працiвникiв, якi допускаються до роботи для забезпеченнrI
дiяльностi Приймальноi KoMicii та iT пiдроздiлiв, затверджуеться наказом
директора Центру з числа педагогiчних працiвникiв та навчzlJIьно-

допомiжного (адмiнiстративного) персоналу IfeHTpy.
4. Склад Приймальноi KoMiciT IfeHTpy, зd винrIтком осiб, якi входять до

них згiдно з посадовими обов'язками,.щороку поновлюеться не менш нiж на
третину. Одна й та сама особа може бути вiдповiдальним секретарем не
бiльше нiж три роки поспiль.

Що складу Щ,риймальноi KoMicii, фаховоi атестацiйноi, апеляцiйноi та
KoMicii дJuI проведеннrI спiвбесiд не можуть входити особи, дiти яких
вступають до Щентру у поточному роцi.

II. OcHoBHi завдання та обовОязки Приймальноi KoMicii
1. Вiдповiдно до Умов прийому, наявноi лiцензii (сертифiкатiв

акредитацiю) Приймалъна комiсiя
затверджуе педагогiчна рада Центру.

2 . fфиiтмЕLгIьна комiсiя :

розробляс Правила прийому,
про
якi

питаЕь вступу до Щентру;
органiзовуе прийом заяв та документiв, приймас рiшення про допуск

вступникiв до участi в KoнKypci (до 1^lacTi у вступних випробуваннях);
подас до единоТ державноi електронноТ бази з питань освiти (даrri -

Сдина база) отриманi вiд вступникiв данi про них, вносить змiни до cTaTyciB
заяв вступникiв в Сдинiй базi;

координуе дiяльнiсть ycix структурних пiдроздiлiв Щентру щодо
пiдготовки та проведення конкурсного вiдбору;

органiзовуе i проводить консультацiТ з питань вступу на навчання та
вибору спецiальностi, тцо найбiльш вiдповiдас здiбностям, нахилам i рiвню
пiдготовки вступникiв;

органiзовуе та контролюе дiяльнiсть

забезпечуе iнформування вступникiв, ix батькiв та |ромадськiстъ з ycix

технiчних, iнформацiйних i
побутових служб щодо створення умов для проведення вступноТ кампанii;

забезпечус оприпюднення на веб-сайтi Щентру цього Положення,
Правил прийому та iнших документiв, передбачених законодавством;

приймае рiшення про зарахування вступникiв за формами навчання i
джерелами фiнансування.



3. Рiшення Приймальноi KoMicii I-{eHTpy приймаються за присутностi не
менше двох третин складу Прийма"гrьноi KoMicii гrростою бiльшiстю голосiв
та свосчасно доводяться до вiдома вступникiв.

Рiшення Приймальноi KoMiciT Щентру оформлюються протоколами, якi
пiдписуе голова i вiдповiдальний секретар Приймальноi KoMiciT.

передбаченi

III. Органiзацiя роботи Приймальноi KoMiciI IteHTpy
ийом заяв та документiв вступникiв проводиться у строки,
Правилами прийому.

Пр

Заяви та документи вступникiв рееструються в прошнурованому, з
пронумерованими сторiнками та скрiпленому печаткою I-{eHTpy журналi
ресстрацiТ заяв вступникiв, в якому з€вначаються TaKi данi вступника:

порядковий номер (таlабо номер особовоi справи);

дата прийому документiв;
прiзвище, iм'я та по батьковi;
мiсце проживання;
стать, дата народженнrI;
найменуваннrI навч€lJIьного закJIаду, що видав документ про здобутий

освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb ;

номер, серiя, дата видачi документа про здобутий ocBiTHbo-
квалiфiкац iйний piBeHb, середнiй бал документа про ocBiTy;

прiоритет заýви;
iнформацiя про документи, що дають право на особливi умови

зарахування; причини, з яких вступниковi вiдмовлено в 1^rастi у KoнKypci та
зарахуваннi на навчаннrI;

пiдпис вступника в одержаннi повернених документiв або вiдмiтка про
ik повернення (номер поштовоi квитанцii).

Вступнику видаеться розписка про прийом його документiв за
пiдписом вiдповiдального секретаря (його заступника), скрiплена печаткою

Центру.
Вiдмова у реестрацii заяви вступника не дошускасться, KpiM випадкiв

вiдсутностi документiв, передбачених Умовами прийому для реестрацii
встуIIника.

У журналi реестрацii заяв вступникiв не допускаються виправлення,
закреслення та цропуски рядкiв. У разi наявностi таких зазначаетъся
вiдповiдна примiтка, яка вiзуеться вiдповiдальним секретарем (його
застуrтником) i скрiплюеться печаткою I_{eHTpy.

2. Приймальна комiсiя I_{eHTpy приймас рiшення про допуск вступника
до 1^TacTi у KoнKypci, про що повiдомляе вступника.

3. Щля проведення вступних iспитiв Щентром формуються
екзаменацiйнi групи в порядку реестрацiТ документiв; вiдповiдно до груп

формуються вiдомостi спiвбесiди, вступного iспиry i (або) одержаЕня-
повернення письмовоi роботи.

Кiлькiстъ Вступникiв в екзаменацiйних групах не повинна
перевищувати 30 осiб. Особам, якi допущенi до складаннrI вступних iспитiв,
видаеться аркуш результатiв вступних iспитiв.



4. Розклад вступних iспитiв, що проводяться Щентром, затверджуеться
головою ПриймальноТ KoMicii i оприлюднюеться шляхом розмiщення на веб-
сайтi I_{eHTpy та iнформацiйному стендi Приймальноi комiсii не пiзнiше нiж
за три днi до початку прийому заяв та документiв для вступу на навчання за
вiдповiдними освiтньо-професiйними ступенями та формами навчання.

5. КопiТ документiв i фотокартки незарахованих вступникiв, що не
отриманi ними, а також ix екзаменацiйнi роботи зберiгаються протягом
одного року, пiсля чого знищуються та про що складасться вiдповiдний акт.

IV. Органiзацiя та проведення вступних iспитiв
1. Голови".фаховоi атестацiйноi KoMicii, предметноi KoMicii, якi

вiдповiдаютъ за проведеннrI фахових випробувань, щороку складають
необхiднi екзаменацiйнi матерiали: програми вступних iспитiв, що
проводяться Щентром, екзаменацiйнi бiлети, TecToBi завдання, критерiТ
оцiнювання вiдповiдi вступника тощо та подають ik на затвердження головi
Приймальноi KoMicii не пiзнiше, нiж за три мiсяцi до початку прийому
документiв.

Форма вступних iспитiв у IdeHTpi i порядок ix проведення
затверджуються кожного року у Правилах прийому.

2. На вступних iспитах повинна бути забезпечена спокiйна i
доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливiсть самостiйно,
найбiльш повно виявити piBeHb своiх знань i yMiHb.

CTopoHHi особи без дозволу голови Приймальноi KoMicii L{eHTpy до
примiщень, в яких проводятъся вступнi iспити, не допускаються.

З. Iспит в уснiй формi або спiвбесiда з кожного предмета (дисциплiни)
проводяться не менше нiж двома членами KoMiciT з кожним вступником, яких
призначае голова предметноi koMicii згiдно з розкJIадом у день iспиту.

Пiд час спiвбесiди (iсuиту в уснiй формi) члени вiдповiдноТ KoMicii
вiдмiчають правильнiсть вiдповiдей в аркушi спiвбесiди (аркушi усноi
вiдповiдi), який по закiнченнi спiвбесiди пiдписуеться вступником та
членами вiдповiдноi KoMicii.

Iнформацiя про результати спiвбесiди або
оголошуеться вступниковi в день filйого проведення.

iспиту в уснiй формi

4. Вступнi iспити у письмовiй формi, що проводить Щентр у випадках,
передбачених Умовами прийому, приймаютъ не менше двох членiв
вiдповiдноi KoMiciT в кожнiй аудиторii.

5. Бланки аркушiв спiвбесiди, письмовоi вiдповiдi, а також титульнi
аркушi зi штамп&м ПриймальноI KoMicii зберiгаються у вiдповiдального
секретаря ПриймальноТ KoMicii Щентру, який видае ik головi екзаменацiйноi
KoMicii' в необхiднiй кiлькостi безпосередньо перед lточатком iспиту.

Бланки письмових робiт роздаються кожному вступниковi в аудиторiТ,

де проводитъся всryпний письмовий iспит, про що вступник ставить свiй
осооистии пlдпис у вiдомостi одержання-повернення письмовоТ роботи.
Письмовi екзаменацiйнi роботи (у тому числi чернетки) виконуються на
аркушах зi штампом Приймальноi KoMicii або rr пiдроздirry. На аркушах не



допускаються будь-якi yMoBHi позначки, якi розкривають авторство
Вступник зазначае прiзвище тiльки у визначених для цъого мiсцях.

роботи

Завдання вступних iспитiв, проведених з використаннrIм комп'ютерноТ
технiки, р€lзом з вiдповiдями на них роздруковуються на паперових носiях та
пiдписуютъся вступником.

6. М проведення писъмових вступних iспитiв встановлюються TaKi
норми часу (в астрономiчних годинах, не бiльше):

з мови та лiтераryри:
диктант - 1 година;

фахове випробування - 3 години.
7.Пtд час проведення вступних iспитiв не допускаеться користування

електронними приладами, пiдрl^лниками, навч€шьними посiбниками та
iншими матерiалuiо", 

"*що 
це не передбачено рiшенням Приймшrъноi KoMicii

Щентру. У разi використання вступником пiд час вступного випробування
cTopoHHix джерел iнформацiТ (у тому числi пiдказки) BiH вiдсторонюетъся вiд

)^racTi у випробуваннrгх, про що складаеться акт. На екзаменацiйнiй роботi
вiдповiдноi комlс11 вiдстороненнятакого вступника член вlдгIовlдно1 комlс11 вк€tзуе причину вlдсторонення та

час. При перевiрчi така робота дешифруеться i за Hei виставляеться оцiнка
менше мiнiмальноi кiлькостi балiв, визначеноТ Приймальною комiсiею та
Правилами прийому, для допуску до участi в KoHKypci або зарахування на
навчаннrI за квотами, незважаючи на обсяг i змiст написаного.

8. Пiсля закiнчення роботи над завданнrIми вступного iспиту вступник
здае письмову роботу разом iз завданням, про що розписуеться у вiдомостi
одержання-повернення письмовоi роботи, а члени екзаменацiйноI KoMicii
зобов'язанi перевiрити
письмовоi роботи.*

правильнiсть оформлення титульного аркуша

9. Вступники, якi не з'явились на вступнi iспити без поважних причин

у з.}значений за розкладом час, до y{acTi у подальших iспитах i KoHKypci не

допускаються. За наявностi поважних причин, пiдтверджених
документаIIьно, вступники допускаються до складаннrI пропущених вступних
iспитiв з дозволу Приймальноi KoMiciT в межах встановлених cTpoKiB i
розкладу проведеннrI вступних iспитiв.

Особи, якi не встигли за час письмового iспиту (тестування) виконати
екзаменацiйнi завдання у повному обсязi, здають ik незакiнченими.

Пiсля закiнчення iспиту голова предметЕоi (екзаменацiйноi або фаховоi
атестацiйноi) KoMiciT передае yci екзаменацiйнi роботи вiдповiдальному
ceкpeTapeBi ПриймальноТ KoMicii Щентру.

10. Вiдповiдальний секретар Приймальноi KoMiciT Щентру або його
заступник проводить.шифрування письмових робiт, для чого проставляеться

цифровий або iнший умовний шифр на титульному аркушi i на кожному
аркушi письмовоi вiдповiдi. У випадках, коли пiд час шифрування письмових

"*rur""uцiйних робiт виrIвлено роботу, на якiй е особливi позначки, що
можуть розкрити ii авторство, робота не шифруеться i таку робоry, KpiM



Пiсля шифрчвання титульнi аркушi зберiгаються у вiдповiдального
секретаря ПриймЙьноТ KoMiciI I_{eHTpy до закiнчення перевiрки Bcix робiт.
Листки письмових вiдповiдей разом з пiдписаною вiдповiдальним секретарем
Приймальноi KoMiciT Щентру або його засryпником, який проводив
шифрування письмових робiт, вiдомiстю передаються головi вiдповiдноi
KoMicii, який розподiляе ik мiж членами KoMicii для перевiрки.

1 1. Перевiрка письмових робiт (тестових завдань) проводиться тiлъки у
примiщеннi I_{eHTpy членами Приймалъноi KoMiciT i повинна бути закiнчена
не пiзнiше наступного робочого дня Приймальноi KoMiciT.

В окремих випадках фобота не шифрувалась, вступниковi були
зробленi зауваження пiд час випробування тощо) вiдповiдальний секретар
Приймальноi KoMicii або голова предметноТ екзаменацiйноi або фаховоi
атестацiйноТ KoMicii зал1^lають для перевiрки роботи двох членiв вiдповiдноi
KoMicii.

12. Голова грредметноТ екзаменацiйноТ або фаховоТ атестацiйноi KoMicii
здiйснюе керiвництво i контролъ за роботою членiв вiдповiдноТ KoMiciT. BiH
додатково перевiряе письмовi роботи, якi оцiненi членами вiдповiдних
комlсlи 1 00-бальною оцiнюваннякомlсlй за lUU-оапьною шк€LIIою оцlнювання знань (вlд rUU до ZUU o€L[lB)

менше нiж на |24(|00) балiв, бiльше нiж на 1,75 балiв, а за 12-бальною
(вiд 100 200 балiв)

шкЕlJIою оцiнювання знань (вiд 1 до |2 балiв) - менше нiж на 4 бали, бiльше
нiж на 10 балiв. У разi використання iнших шкЕLп оцiнювання у Положеннi
про Приймальну комiсiю з€}значаються цi шк€Llrи та кiлькiсть балiв,
виставлена за роботу вступника, бiльше якоi голова вiдповiдноi KoMicii
додатково перевiряе письмовi роботи. Голова вiдповiдноi KoMicii додатково
перевiряе письмовi роботи, оцiненi кiлькiстю балiв менше, нiж визначена
Приймальною комiсiею та Правилами прийому кiлъкiсть балiв, необхiдна для
допуску до yracTi в KoнKypci або зарахування на навчаннrI за квотами. Голова
вiдповiдноi KoMicii також додатково перевiряе 5 вiдсоткiв iнших робiт i
засвiдчуе cBoiM пifiписом правилънiстъ виставленоi оцiнки.

Випадки наступноТ змiни виставлених на письмовiй роботi та у
вiдомостях членами гrредметноТ екзаменацiйноi або фаховоi атестацiйноi
KoMicii оцiнок (за результатами додатковоТ перевiрки головою вiдповiдноi
KoMiciT або за висновками апеляцiйноi KoMicii) засвiдчуютъся пiдписом
голови вlдповlдно1 комlс11, письмовим поясненнrIм члена комlс11 та
затверджуються рiшенюIм Приймальноi KoMicii.

13. Перевiренi писъмовi роботи, а також заповненi екзаменацiйнi
вiдомостi з шифрами та пiдписами членiв вiдгrовiдноТ KoMicii передаються
головою предметноi екзаменацiйноТ KoMicii або фаховоi атестацiйноi KoMiciT
вiдповiдальному ceKpeTapeBi ПриймальноТ (вiдбiрковоi) KoMicii або його
заступниковi, якi проводять дешифруванIuI робiт i вписуютъ у вiдомостi
прiзвища вступникiв.

|4. Переск;tадання вступних iспитiв не допуска€ться. Вступники,
знання яких було оцiнено нижче, нiж визначена Приймальною комiсiею та
Правилами прийому Щентру кiлькiсть балiв, необхiдна для допуску до ylacTi



в KoнKypci або зарахування на навчання за квотами, до под€Lльшого скJIаданн'I
ВстУпних iспитiв та )пIастi в KoнKypci не догtускаються.

15. Апеляцiя вступника щодо екзаменацiйноi оцiнки (кiлькостi балiв),
отриманоТ на вступному iспитi у вищому навчальному закладi (даrri
апеляцiя), повинна подаватись особисто вступником не пiзнiше наступцого
робочого дня пiсля оголошення екзаменацiйноi оцiнки.

Апеляцiя розглядаеться не пiзнiше наступного дня пiсля if подання у
присутностi вступника.

,Щодаткове опитування вступникiв при
ДОгý/скаеться.

розглядi апеляцiй не

випробувань.

Порядок подання i розгляду апеляцiТ повинен бути оприлюднений та
доведений до вiдома вступникiв не пiзнiше нiж за 7 днiв до початку вступних

Y. Зарахування всryпникiв
1. Список рекомендованих до зарахування вступникiв оприлюднюеться

Приймальною комiсiсю Центру вiдповiдно до заг.шьноТ кiлькостi набраних
балiв кожним встуlIником у строки, визначенi Правилами прийому. У списку
зазначаються пiдстави для надання рекомендацiй щодо зарахування за

формами фiнансування навчання.
Особи, якi в установлений Правилами прийому строк не под€Llrи до

ПриймалъноТ KoMiciT оригiнали документiв про здобутий ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний piBeHb, додатки до них державного зразка, втрачають право
на зарахування на навчання за рахунок коштiв регiонального бюджету, а
також на навчаннrI за рахунок державних пiлъгових довгострокових кредитiв.

Екзаменацiйний лист (для вступникiв, що скJIадали вступнi iспити) з

результатами iспитiв випробувань, письмовi екзаменацiйнi роботи, аркушi
спiвбесiд та усних вiдповiдей тощо вступникiв, зарахованих до I_{eHTpy,

зберiгаються в ix особових справах протягом усього строку навчаннrI.

Для зарахування на навчання за рахунок коштiв фiзичних або
юридичних осiб вступник pzвoм iз заявою про вступ на навчання мас право
подати до Прийl*,альноi KoMicii Щентру копiю документа про здобутий
ступiнь вищоТ освiти, освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb державного
зр€вка та додатка до нього, завiренi в установленому порядку, за умови
одночасного навчання у цъому або iншому навчzLльному закладi за iншою
освiтньо-професiйною (освiтньо-науковою) програмою пiдготовки i формою
навчаннrI. Зазначенi копii документiв зберiгаються у Щентрi протягом усього
строку навчання р€}зом з оригiналом довiдки вищого навч€lJIьного закJIаду, у
якому зберiгаються оригiнали документiв. Щовiдка видаеться на вимогу
студента вищим навчаJIьним закладом, у якому зберiгаютъся оригiнали
зазначених документiв.

2. Рiшення про зарахування вступникiв ухв€}люеться на засiданнi
Приймальноi KoMicii Центру i оформлюеться протоколом, в якому
вк€}зуються умови зарахування (за квотами, за результатами спiвбесiди) за

резулътатами )пIастi в KoHKypci тощо).



3. На пiдставi рiшення Приймальноi KoMicii директор IJeHTpy видас
нак€в про зарахування вступникiв; iнформацiя про зарахованих вступникiв
доводиться до ik вiдома та оприлюднюеться.

4. Зарахованим до скJIаду здобувачiв освiти, за Тх проханням,
видаються довiдки встановленого зразка для оформлення звiльнення з роботи
у зв'язку зi вступом до I-{eHTpy.

5. Пiсля fидання директором Щентру нак€ву про зарахування
вступникiв на навчання уповноваженi особи ПриймальноТ KoMiciT
проставляють в единiй базi протягом доби вiдповiднi вiдмiтки щодо змiни
статусу вступника та верифiкують в единiй базi накази про зарахування
вступникiв на навчання у строки, встановленi Правилами прийому.

6. Особам, якi не зарахованi на навчання, видасться, за ik проханням,
довiдка про результати ik 1^racTi у KoнKypci (iспитах) для yracTi в KoHKypci
щодо вступу до iншого вищого навч€uIьного закладу.

За результатами роботи Приймальноi KoMiciT I_{eHTpy щодо набору на
вiдповiднi форми навчаннrI складаеться звiт про результати прийому на
навчаннrI, який затверджуеться на засiданнi педагогiчноТ ради I_{eHTpy.


