
Х. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 

ЗАРАХУВАННЯ 
 
 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;  

вступники, які мають право на зарахування за квотами;  

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами 

співбесіди, впорядковуються за алфавітом. 

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій 

рейтинговий список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. 

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту 

додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у 

рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення 

самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить 

його до Єдиної бази. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди або квотою-

1. 

освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної 

пропозиції, форма навчання; 

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень. 
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4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної 

бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Коледжу 

(Університету). 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним 

(регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією, 

формуються Приймальною комісією за даними Єдиної бази та 

затверджуються рішенням Приймальної комісії, оприлюднюються шляхом 

розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному 

веб-сайті Коледжу (Університету) відповідно до строків, визначених у 

розділі VІ цих Правил.  



У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються 

такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 

цього розділу. 

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної 

комісії Коледжу. 

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

розміщується на офіційному веб-сайті Коледжу (Університету), а також 

відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності). 


