
 
 

 

 

 
XIV. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС, 

ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО 

ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ 

 
1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором 

Університету, у структурі якого знаходиться Коледж, на підставі рішення 

Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до 

них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та офіційному веб-сайті Університету у 

вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил. 

2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може 

бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку 

вступника, визначених пунктом 5 розділу XVІ цих Правил. 

3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування 

(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) 

до Коледжу за власним бажанням, відраховані із Коледжу за власним 

бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними 

документи не пізніше наступного дня після подання заяви про 

відрахування. 
Абзац змінений згідно рішення Приймальної комісії, протокол від 21.06.2018 р. № 7 

4. Якщо особа без поважних причин не приступили до занять 

протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування 

скасовується в частині, що стосується цієї особи. 
Абзац змінений згідно рішення Приймальної комісії, протокол від 21.06.2018 р. № 7 

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього 

розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з 

числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У 

разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється 

зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу освіти за умови 

збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) 

на іншу конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При 

цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до 

Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня. 

6. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки 

співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, 

фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, 

зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що 

складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до 

іншого навчального закладу за результатами поточних вступних 

екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого 

навчального закладу за відповідним запитом. 


