На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 615 від 11.06.2015р.
«Про затвердження змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2015 році» та з метою упорядкування механізму конкурсного
відбору до Правил прийому до Економічного коледжу ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2015 році внесено
наступні зміни:
1. Абзац другий пункту 5.2. розділу V виключити:
2. Пункт 4.2. розділу ІV викласти у наступній редакції:
«4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої
освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які мають право складати
вступні випробування, що проводить
вищий навчальний заклад
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які не складають вступних
випробувань
Строки проведення вищим навчальним
закладом вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників
Терміни зарахування вступників

Навчання без
Денна форма навчання
відриву від
виробництва
вступники на основі освіти
базової
повної
повної
загальної
загальної
загальної
середньої
середньої
середньої
10 липня 2015 року

о 18-00 годині 24 липня 2015 року
о 18 годині
31 липня
2015 року

о 18 годині
31 липня 2015
року

з 25 липня до 31 липня 2015 року
не пізніше 12-00 04.08. 2015 р.
за державним замовленням – не
пізніше 12.00 години 10.08.2015р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб
– після виконання державного
замовлення
відповідного напряму
(спеціальності) – не пізніше 17 серпня
2015 р.

за державним
замовленням – не
пізніше 12.00 години
10.08.2015;
за кошти фізичних та
юридичних осіб –
після
виконання
державного
замовлення
відповідного напряму
(спеціальності) – не
пізніше 14 серпня
2015 р.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до
зарахування :
- на місця державного замовлення відповідно до розділу XІІІ цих правил до
18.00 години 08 серпня 2015р;
- на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня 2015
року.»
3. Пункт 5.4 розділу V викласти у наступній редакції:
«5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на
основі повної загальної середньої освіти);
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими
умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими
законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для
прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників
до зарахування.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за
кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця
навчання (виконання вимог зарахування).»
4. Пункт 5.7 розділу V викласти у наступній редакції:
«5.7. Особи, які в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому
оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки
вступних екзаменів у Економічному коледжі ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» зокрема:
- особи, у яких є захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що
можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного
оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95,
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07березня 2008 року за №
189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;
- особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального
закладу.»
5. Перші 2 абзаци пункту 5.10 розділу V викласти у наступній редакції:

«5.10. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста, ступенем бакалавра, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або
в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та
не більше ніж на три заяви у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям
підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними
формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того,
оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою
приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. У разі
наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених
законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на
які поширюється зазначена пільга.»
6. У пункті 5.12 розділу V слова та цифри «не пізніше 01 серпня» замінити
словами та цифрами «не пізніше 31 липня».
7. Пункт 9.1 розділу ІX викласти у наступній редакції:
«9.1. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане
навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке
право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності
шахтарської праці» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» надано таке право.»
8. Пункт 12.1 розділу XII викласти у наступній редакції:
«12.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця
державного замовлення відбіркова комісія приймає у строк, визначений у розділі
ІV цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку,
визначеного у розділі XІ цих Правил, що впорядковується відповідно до
конкурсного бала вступника - від вищого до нижчого.
Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється
в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах
ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення виконання
вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення.»

9. Пункт 13.3 розділу XIІI. викласти у наступній редакції:
«13.3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований
до зарахування на навчання, до закінчення строку конкурсного відбору на навчання
осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язаний
подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених Правилами прийому. Особи, які подали заяви в
електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у
приймальній комісії.»
Абзаци 2-4 пункту 13.3. виключити.
10. У розділі XІV:
1) Виключити пункт 14.1
У зв’язку з цим пункти 14.2 – 14.5 вважати відповідно 14.1 – 14.4.

2) Пункт 14.1 доповнити абзацом:
«Відбіркова комісія не пізніше 18 години 12 серпня надає рекомендації до
зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із
числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних
осіб, які виконали умови до зарахування відповідно до пунктів 13.1 та 13.2 цих
Правил.»
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3) Абзац третій пункту 14.1 викласти в такій редакції:
«Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця
державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що
фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.»
11. У розділі XVII. пункт 17.7. викласти в такій редакції:
«17.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання
для отримання ОКР молодшого спеціаліста вищі навчальні заклади, яким було
доведено державне замовлення, зобов'язані оприлюднити на власних веб-сайтах та
внести до Єдиної бази інформацію про кількість місць державного замовлення на
напрями (спеціальності), у тому числі, кількість місць для осіб, які вступають поза
конкурсом.»

