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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Приймальна комісія Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж електрифікації Дніпровського державного агарно-економічного 

університету» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган, передбачений 

статтею 39 Закону України «Про фахову передвищу освіту» (далі – Закон), що 

утворюється для організації прийому вступників. Термін повноважень 

Приймальної комісії становить один календарний рік. 

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України, Порядку прийому на навчання 

до закладів фахової передвищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України (далі – Порядок 

прийому) із змінами в доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки України, Правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж електрифікації Дніпровського державного агарно-економічного 

університету» (далі – Правила прийому), Статуту ДДАЕУ, Положення про 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж електрифікації 

Дніпровського державного агарно-економічного університету» (далі – ВСП ФКЕ 

ДДАЕУ), Положення про Приймальну комісію ДДАЕУ та Положення про 

Приймальну комісію ВСП ФКЕ ДДАЕУ. 

Положення про Приймальну комісію затверджується наказом ректора 

ДДАЕУ та погоджується директором ВСП ФКЕ ДДАЕУ. 

 

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора ВСП 

ФКЕ ДДАЕУ, який є головою Приймальної комісії ВСП ФКЕ ДДАЕУ (далі – 

голова Приймальної комісії). 

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на 

Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.  

До складу Приймальної комісії ВСП ФКЕ ДДАЕУ входять:  

–  заступник голови Приймальної комісії 

–  відповідальний секретар Приймальної комісії;  

– адміністратор (уповноважена особа) Приймальної комісії в Єдиній 

державній електронній бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО);  

–  заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;  

– члени Приймальної комісії з числа педагогічних працівників та навчально-

допоміжного (адміністративного) персоналу ВСП ФКЕ ДДАЕУ. 

–  представники органів студентського самоврядування відповідно до пункту 

6 частини п’ятої статті 41 Закону;  

–  представники профспілкових організацій.  
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Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник 

директора ВСП ФКЕ ДДАЕУ наказом директора коледжу. 

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступник  

призначаються наказом директора з числа педагогічних працівників 

ВСП ФКЕ ДДАЕУ. 

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається до початку 

календарного року, який передує року вступу (терміни можуть бути змінені у 

зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України). 

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення 

нею своїх функцій відповідно до наказу директора ВСП ФКЕ ДДАЕУ 

утворюються такі підрозділи Приймальної  комісії:  

–  комісія для проведення індивідуальної усної співбесіди;  

–  комісія по розгляду мотиваційних листів;  

– апеляційна комісія (апеляційні комісії); 

– відбіркова комісія. 

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників інших закладів освіти.  

 Комісія для проведення індивідуальної усної співбесіди утворюється у 

випадках, передбачених Правилами прийому, для проведення вступних 

випробувань для вступу осіб для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на навчання на основі базової середньої освіти, на 

основі повної (профільної) загальної середньої освіти, на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікаційного робітника, освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра або будь-якого ступеня вищої освіти. 

           Порядок проведення індивідуальної усної співбесіди комісією визначається 

Положенням про проведення індивідуальної усної співбесіди у ВСП ФКЕ 

ДДАЕУ. Вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

проводиться комісією для проведення індивідуальної усної співбесіди у складі не 

менше двох осіб: голови комісії, членів комісії – викладачів предметів, які 

входять в програму індивідуальної усної співбесіди. Склад комісії для проведення 

індивідуальної усної співбесіди затверджується директором ВСП ФКЕ ДДАЕУ. 

 До складу цієї  комісій можуть входити (за згодою) працівники інших  

закладів освіти, науково-дослідних установ, непрацюючі фахівці з відповідною 

освітою і досвідом науково-педагогічної (педагогічної) роботи за взаємним 

погодженням.  

Розгляд мотиваційних листів вступників для здобуття фахової передвищої 

освіти на основі базової, повної загальної (профільної) середньої освіти, на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікаційного робітника, освітньо-
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кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра або будь-якого ступеня вищої освіти проводиться 

комісією з розгляду мотиваційних листів. Ця комісія утворюється з метою 

визначення рівня зацікавленості у вступі та відповідних очікувань вступників, 

визначення їх досягнень у навчанні та інших видах діяльності, ознайомлення з 

додатковими матеріалами, що підтверджують надану інформацію вступником у 

мотиваційному листі. Склад комісії з розгляду мотиваційних листів 

затверджується Головою Приймальної комісії ВСП ФКЕ ДДАЕУ. 

До складу цієї  комісії  можуть входити (за згодою) науково-педагогічні 

(педагогічні) працівники інших закладів освіти. 

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. 

Головою апеляційної комісії призначається заступник директора ВСП ФКЕ 

ДДАЕУ, який не входить до комісії індивідуальної усної співбесіди. При прийомі 

на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти, склад 

апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників ВСП 

ФКЕ ДДАЕУ, вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є 

членами комісії індивідуальної усної співбесіди у ВСП ФКЕ ДДАЕУ. Порядок 

роботи апеляційної комісії визначається Положенням про апеляційну комісію 

ВСП ФКЕ ДДАЕУ та затверджується директором ВСП ФКЕ ДДАЕУ, якій є 

головою Приймальної комісії. 

Відбіркова комісія утворюється для прийому документів, оформлення 

особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з 

прийомом вступників. До складу відбіркової комісії можуть входити педагогічні 

працівники та працівники навчально-допоміжного персоналу ВСП ФКЕ ДДАЕУ, 

кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії. 

Приймальній комісії ВСП ФКЕ ДДАЕУ делегуються Приймальною 

комісією ДДАЕУ повноваження прийняття протокольних рішень щодо реалізації 

основних функцій Приймальної комісії, таких як: прийом документів, організація 

проведення вступних випробувань і конкурсного відбору, розгляд апеляцій, 

формування рейтингових списків, зарахування до коледжу. 

Наказ про затвердження складу комісій: для проведення індивідуальної 

усної співбесіди, по розгляду мотиваційних листів, апеляційної комісії 

підписується директором ВСП ФКЕ ДДАЕУ не пізніше 31 травня (терміни 

можуть бути змінені у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти 

України). 

Підрозділи Приймальної комісії можуть мати інші змінені назви та розподіл 

повноважень, про що вносяться зміни або доповнення до Положення. 
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1.4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які 

входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш 

ніж на третину. 

До складу Приймальної комісії, комісія для проведення індивідуальної 

усної співбесіди, комісія по розгляду мотиваційних листів і  апеляційної комісій 

не можуть входити особи, діти яких вступають до ВСП ФКЕ ДДАЕУ у поточному 

році. Рішення про можливу роботу таких осіб в роботі Приймальної комісії 

розглядається на засіданнях Приймальної комісії. 

Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж 

три роки поспіль. 

За погодженням з головою Приймальної комісії до роботи (чергування) в 

Приймальній комісії можуть бути допущені співробітники, а також здобувачі 

освіти Фахового коледжу (за взаємним погодженням). 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

 

2.1. Відповідно до Порядку прийому, статуту ДДАЕУ, Положення про 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж електрифікації 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету», наявної ліцензії 

(сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, 

які затверджує Вчена рада ДДАЕУ і погоджує директор ВСП ФКЕ ДДАЕУ. 

2.2. Приймальна комісія:  

– забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх 

питань вступу до ВСП ФКЕ ДДАЕУ;  

– організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск 

вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);  

– подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – 

ЄДЕБО) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв 

вступників в Єдиній базі;  

– організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та 

вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню 

підготовки вступників;  

– організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і 

побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;  

– забезпечує оприлюднення на веб-сайті ВСП ФКЕ ДДАЕУ цього 

Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;  

– приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і 

джерелами фінансування. 
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За погодженням з головою Приймальної комісії ВСП ФКЕ ДДАЕУ, 

відповідальний секретар Приймальної комісії ВСП ФКЕ ДДАЕУ здійснює 

розподіл повноважень функцій між членами Приймальної комісії, 

співробітниками і студентами, залученими до проведення вступної кампанії. 

2.3. Рішення Приймальної комісії ВСП ФКЕ ДДАЕУ приймаються за присутності 

не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та 

своєчасно доводяться до відома вступників.  

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує 

голова і відповідальний секретар Приймальної комісії ВСП ФКЕ ДДАЕУ.  

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ. 

 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки та форми, 

передбаченими Порядком та Правилами прийому до Фахового коледжу ДДАЕУ. 

Заяви та документи вступників реєструється в прошнурованому, з 

пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Фахового коледжу 

ДДАЕУ журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані 

вступника:  

– порядковий номер (та/або номер особової справи);  

– дата прийому документів;  

– прізвище, ім’я та по батькові;  

– місце проживання;  

– стать, дата народження;  

– найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий 

ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень;  

– номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-

кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;  

– номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з 

конкурсних предметів;  

– інформація про документи, що дають право на особливі умови 

зарахування; причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та 

зарахуванні на навчання;  

– підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх 

повернення (номер поштової квитанції).  

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом 

відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою Приймальної 

комісії ВСП ФКЕ ДДАЕУ.  
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Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків 

відсутності документів, передбачених Порядком прийому на навчання  для 

реєстрації вступника. 

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем 

обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна 

сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії, нумерується і 

підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації 

заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального 

секретаря та скріплюється печаткою ВСП ФКЕ ДДАЕУ. 

У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, 

закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна 

примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і 

скріплюється печаткою Приймальної комісії.  

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у 

конкурсі, про що повідомляє вступника. 

3.3. Для проведення вступних випробувань ВСП ФКЕ ДДАЕУ формуються  

групи для індивідуальних усних співбесід  в очному форматі ( дистанційному 

форматі лише за мотивованим зверненням вступника, що підтверджують 

відповідні документи)  в порядку реєстрації документів; відповідно до груп 

формуються відомості індивідуальної усної співбесіди.  

3.4. Розклад вступних іспитів, що проводяться ВСП ФКЕ ДДАЕУ, 

затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом 

розміщення на веб-сайті вищого навчального закладу та інформаційному стенді 

Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та 

документів для вступу на навчання за відповідними ступенями, освітньо-

кваліфікаційними рівнями та формами навчання.  

3.5. Копії документів і фотокартки не зарахованих вступників, що не 

отримані ними, а також їх аркуші відповіді індивідуальної усної співбесіди 

зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається 

відповідний акт.  

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ. 

 

4.1. Форма проведення індивідуальної усної співбесіди – очна ( дистанційна 

лише за мотивованим зверненням вступника, що підтверджують відповідні 

документи), з врахуванням створення безпечних і нешкідливих умов та 

дотримання  медико-санітарних умов для всіх учасників процесу. 

4.1.1. Приймальна комісія коледжу може ухвалити рішення про дистанційне 

оцінювання підготовленості вступника у формі індивідуальної усної співбесіди 
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лише за мотивованим зверненням вступника, що підтверджують відповідні 

документи (хвороба, територіальна віддаленість, перебування на тимчасово 

окупованих територіях тощо). Обов’язковою умовою проведення індивідуальної 

усної співбесіди у дистанційній формі є ідентифікація особи вступника та 

стабільний відеоз’язок.  Вступне випробування буде проходити з використанням 

платформи для відео зустрічей Google Meet або Zoom. Під час співбесіди буде 

вестись відео зйомка за згодою вступника або батьків вступника , яким ще не 

виповнилось 18 років (підтвердження зйомки в усній формі перед камерою). Це є 

важливим елементом дистанційної співбесіди для уникнення непорозумінь між 

вступником та коледжем. 

4.1.2. Результати співбесіди в дистанційному форматі комісія для 

проведення індивідуальної усної співбесіди фіксує у протоколі. В такому випадку 

вступник повинен звернутися до приймальної комісії із заявою про надання йому 

можливості складання співбесіди у дистанційному форматі. При цьому усна 

індивідуальна співбесіда повинна бути здійснена з обмеженим часовим 

проміжком. 

4.1.3. Під час співбесіди оцінюється рівень знань з кожної навчальної 

дисципліни за шкалою 100-200. 

4.2. Програми індивідуальних усних співбесід складаються відповідно до 

навчальних програм та програм зовнішнього незалежного оцінювання із 

загальноосвітніх предметів, освітньо-професійних програм. Програми 

індивідуальних усних співбесід затверджуються головою Приймальної комісії та 

оприлюднюються на офіційному сайті коледжу. 

4.3 Проведення вступного випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди проводиться комісією зі співбесіди у складі не менше двох осіб з двох 

предметів в один день:  

 для вступу на основі базової загальної середньої освіти:  

- голова комісії;  

- викладач предмету «Українська мова»;  

- викладач предмету «Математика»;  

 для вступу на основі повної загальної (профільної) загальної середньої 

освіти:  

- голова комісії;  

- викладач предмету «Українська мова»;  

- викладач предмету «Математика»;  

 для вступу на основі ОКР «Кваліфікований робітник»:  

- голова комісії;  

- викладач предмету «Українська мова»;  

- викладач фахових дисциплін; 
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 для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста або ступеня вищої освіти: 

- голова комісії;  

- викладач предмету «Українська мова»;  

- викладач предмету «Математика».  

4.4. Індивідуальна усна співбесіда для вступників проводиться очно за 

розкладом приймальної комісії. 

4.5. Під час індивідуальної усної співбесіди екзаменатори відмічають 

правильність відповідей в аркуші співбесіди (Додаток А Положення про 

індивідуальну усну співбесіду), який після завершення співбесіди підписується 

екзаменаторами та вступником. 

4.6. Аркуші співбесід зі штампом закладу вищої освіти зберігаються у 

відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові комісії 

по співбесіді безпосередньо перед початком співбесіди у необхідній кількості 

4.7. Рішення комісії про результати співбесіди оформлюється протоколом, у 

якому зазначається результат оцінювання співбесіди у вигляді мотивованого 

висновку. За результатами співбесіди комісія приймає рішення: рекомендувати до 

зарахування» або «не рекомендувати до зарахування».  Інформація про результат 

співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.  

4.8. Апеляція на результати співбесіди подається в день проведення 

співбесіди. Апеляція, що подається пізніше цього терміну, приймальною комісією 

не приймається і не розглядається. 

4.9. Під час проведення індивідуальної усної співбесіди  не допускається 

користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками 

та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. 

При порушенні вступником цієї вимоги, він відсторонюється від участі у 

випробуваннях, про що складається акт. 

4.10 На основі результатів індивідуальних усних співбесід формується 

відомість усної індивідуальної усної співбесіди членами комісії, яка надана 

відповідальним секретарем Приймальної комісії. 

4.11. Бланки відомостей індивідуальних усних співбесід зберігаються у 

відповідального секретаря Приймальної комісії.  

4.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на індивідуальну усну 

співбесіду або які за результатами співбесіди не отримали рекомендацію до 

зарахування на навчання за державним замовленням, мають право брати участь у 

конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб виключно на основі 

мотиваційного листа. 
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4.13. Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами 

індивідуальної усної співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування у 

терміни визначені у Правилах прийому.   

4.14. Аркуші відповіді індивідуальної усної співбесіди вступників, що 

проводилися в очній формі, зберігаються в особових справах протягом усього 

строку їх навчання. 

4.15. Відеозаписи індивідуальних усних співбесід (дистанційна форма) 

зберігаються на сервері навчальної частини коледжу протягом чотирьох років, а 

потім видаляються, про що складається відповідний акт. 

4.16. Особи, що вступають до коледжу на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра виключно за кошти 

фізичних або юридичних осіб приймаються за результатами розгляду 

мотиваційних листів членами комісії по розгляду мотиваційних листів.  

 

5. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ 

 

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється 

Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним 

вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються 

підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування 

навчання. У списку вступників зазначаються: 

 прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника; 

 конкурсний бал вступника; 

 ознака підстав для зарахування за результатами  позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди на місця державного або регіонального 

замовлення; 

 освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної 

пропозиції, форма здобуття освіти. 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, 

підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах. 

Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали 

вимог до зарахування у строки, визначені в розділі V цих Правил прийому, 

втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або 

регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, 

визначених у розділі XIІІ цих Правил прийому. 
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Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Правил прийому або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на 

бюджетні місця, підлягають зарахуванню. 

Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти 

фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання або результати 

національного мультипредметного тесту, аркуші відповіді індивідуальних усних 

співбесід, мотиваційних листів вступників, зарахованих до ВСП ФКЕ ДДАЕУ, 

зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання. 

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних 

осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання та мотиваційним листом має 

право подати до Приймальної комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання або національного мультипредметного тесту, документа про здобутий 

ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-професійний) рівень державного зразка 

та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного 

навчання у ВСП ФКЕ ДДАЕУ за іншою освітньо-професійною програмою 

підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються 

Фаховому коледжі ДДАЕУ протягом усього строку навчання разом з оригіналом 

довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. 

Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому 

зберігаються оригінали зазначених документів.  

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні 

Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови 

зарахування.  

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор ВСП ФКЕ ДДАЕУ 

видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників 

доводиться до їх відома та оприлюднюється. Уповноважена особи Приймальної 

комісії проставляє в Єдиній базі упродовж доби відповідні відмітки щодо зміни 

статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування 

вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому. 

5.4. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, 

довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо 

вступу до іншого закладу освіти. 

5.5. Звіт про результати прийому на навчання складається відповідальним 

секретарем Приймальної комісії та затверджується на засіданні Педагогічної ради 

ВСП ФКЕ ДДАЕУ. 

 

 



12 
 

 



13 
 

 


