


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Правила прийому до Університетського коледжу Київського 

університету імені Бориса Грінченка в 2018 році (надалі – Правила) 

розроблені Приймальною комісією Університетського коледжу Київського 

університету імені Бориса Грінченка (далі – Приймальна комісія) відповідно 

до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста в 2018 році (надалі – Умови прийому), затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377 

та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за 

№1396/31264. 

2. Провадження освітньої діяльності в Університетському коледжі 

Київського університету імені Бориса Грінченка для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється згідно з 

ліцензією Міністерства освіти і науки України від 23 грудня     2016 р. (Наказ 

МОН України від 23.12.2016 № 1513 л). 

3. Прийом до Університетського коледжу Київського університету 

імені Бориса Грінченка (надалі – Коледж) для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній 

основі за відповідними джерелами фінансування. 
 

4. Організацію прийому вступників до Коледжу здійснює Приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом ректора Київського університету 

імені Бориса Грінченка, до структури якого входить Коледж. 

Головою Приймальної комісії призначається ректор Київського 

університету імені Бориса Грінченка. Приймальна комісія діє згідно з 

Положенням про приймальну комісію Коледжу, затвердженим вченою радою 

університету (протокол №6 від 15.06.2017 року) відповідно до Положення 

про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 

1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 

року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Коледжу 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Київського університету імені 

Бориса Грінченка (надалі – Університет). 
 

Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, у 

тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи 

Приймальної комісії. 
 

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректором Університету та/або 

виконання процедур вступної кампанії. 
 



Усі питання, пов’язані з прийомом до Коледжу, вирішуються 

Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету в день їх прийняття 

або не пізніше наступного дня після їх прийняття. 

Під час вступу Університет гуртожиток для вступників не надає. 

 


