
Додаток 1 

до Правил прийому на навчання 

до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році 

(підпункт 2 пункту 1 розділу VІ) 

 

ПЕРЕЛІК 

спеціальностей, прийом на навчання освітньо-професійного ступеня 

«Фаховий молодший бакалавр» за якими здійснюється на основі базової 

або повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або 

фізичних здібностей вступників 

 

Шифр 

галузі 

Галузь знань Код 

спеціальності 

Найменування спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт 
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Додаток 2 
до Правил прийому 

 на навчання для здобуття освітньо- професійного ступеня 

«Фаховий молодший бакалавр»  в 2020 році  

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом до 

Приватного вищого навчального закладу "Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж" (у формі товариства 

з обмеженою відповідальністю) 

Підготовка фахових молодших бакалаврів 

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 

Приватний вищий навчальний заклад "Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж" (у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю) 

Ідентифікаційний код: 32171210 

Місцезнаходження: юридична адреса 33027 м. Рівне, вул. Академіка Степана Дем'янчука, 4 

   місце перебування 33027 м. Рівне, вул. Київська, 64б 

 

з/п 
Шифр та 

назва галузі 

Код і 

найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг Можливість 

Номер рішення за 

кожною спеціальністю 

(наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до 

даної спеціальності) 

на рік 
на строк 

навчання 

здійснювати 

підготовку 

іноземців та 

осіб без 

громадянств 

а (так/ні) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №266 

Підготовка фахівців: Фахова передвища освіта 

1 01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 25 0 Ні Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л 

2 01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта 75 0 Ні Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л 

3 01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт 50 0 Ні Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л 

4 07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

30 0 Ні Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л 

5 08 Право 081 Право 30 0 Ні Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л 

6 12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

50 0 Ні Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л 

7 12 Інформаційні 

технології 

123 Комп'ютерна інженерія 30 0 Ні Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л 

8 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 30 0 Ні Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л 
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Додаток 3 
до Правил прийому 

 на навчання для здобуття освітньо- професійного ступеня 

«Фаховий молодший бакалавр»  в 2020  році  

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) 

для конкурсного відбору осіб для здобуття освітньо- професійного ступеня «Фаховий 

молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти 

Спеціальності ОПС 

«Фаховий молодший 

бакалавр» 
Спеціалізація 

 (освітня 

програма)  
/може 

повторювати 

назву 

спеціальності/ 

Перелік 

конкурсних 

предметів 

(вступних іспитів, 

творчих конкурсів) 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі 

або для 

зарахування 

на 

навчання 

поза 

конкурсом 

Код Назва 

     

012 Дошкільна освіта 
Дошкільна 

освіта 

1. Українська мова  120 

2. Історія України 120 

2. Біологія 120 

013 Початкова освіта 
Початкова 

освіта 

1. Українська мова  120 

2. Історія України 120 

2. Математика 120 

017 
Фізична культура і 

спорт 

Фізична 

культура і спорт 

1. Українська мова  120 

2. Творчий конкурс  120 

2. Історія України 120 

2. Біологія 120 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

1. Українська мова 120 

2. Математика 120 

2. Історія України 120 

081 Право Право 

1. Українська мова  120 

2. Історія України 120 

2. Іноземна мова 120 

121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

1. Українська мова 120 

2. Математика 120 

2. Історія України 120 

123 
Комп’ютерна 

інженерія 

Комп’ютерна 

інженерія 

1. Українська мова 120 

2. Математика 120 

2. Історія України 120 

231 Соціальна робота 
Соціальна 

робота 

1. Українська мова  120 

2. Історія України 120 

2. Географія 120 
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Додаток 4  
до Правил прийому 

 на навчання для здобуття освітньо- професійного 

ступеня «Фаховий молодший бакалавр» в 2020 році  

Перелік конкурсних предметів,  

з яких проводяться вступні випробування та перелік конкурсних 

предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього  

незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої 

освіти 

Спеціальності ОПС 

«Фаховий 

молодший 

бакалавр» 

Спеціалізація 

 (освітня 

програма)  
/може 

повторювати 

назву 

спеціальності/ 

Перелік 

конкурсних 

предметів 

(вступних 

іспитів, 

творчих 

конкурсів) 

Мінімальна кількість 

балів для допуску до 

участі в конкурсі або 

для зарахування на 

навчання поза 

конкурсом 

Код Назва 
Сертифікат 

ЗНО 

Іспит 

      

012 
Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта 

1. Українська 

мова і 

література 

100 120 

2. Історія 

України 
100 120 

2. Біологія 100 120 

2. Географія 100 120 

012 
Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта 

1. Українська 

мова і 

література 

100 120 

2. Математика 100 120 

2. Біологія 100 120 

2 Іноземна мова 100 120 

013 
Початкова 

освіта 

Початкова 

освіта 

1. Українська 

мова і 

література 

100 120 

2. Історія 

України 
100 120 

2. Математика 100 120 

2 Біологія 100 120 

013 
Початкова 

освіта 

Початкова 

освіта 

1. Українська 

мова і 

література 

100 120 

2. Історія 

України 
100 120 

2 Математика 100 120 

2. Іноземна мова 100 120 
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017 

Фізична 

культура і 

спорт 

Фізична 

культура і 

спорт 

1. Українська 

мова і 

література 

100 120 

2. Творчий 

конкурс  
100 120 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

1. Українська 

мова 
100 120 

2. Математика 100 120 

2 Іноземна мова 100 120 

2 Географія 100 120 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

1. Українська 

мова 
100 120 

2. Математика 100 120 

2 Історія 

України 
100 120 

2 Географія 100 120 

081 Право Право 

1. Українська 

мова і 

література 

100 120 

2. Історія 

України 
100 120 

2 Іноземна мова 100 120 

2 Математика 100 120 

081 Право Право 

1. Українська 

мова і 

література 

100 120 

2. Історія 

України 
100 120 

2 Іноземна мова 100 120 

2 Географія 100 120 

121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

1. Українська 

мова 
100 120 

2. Математика 100 120 

2 Фізика 100 120 

2 Історія 

України 
100 120 

121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

1. Українська 

мова 
100 120 

2. Математика 100 120 

2 Іноземна мова 100 120 

2 Історія 

України 
100 120 

123 
Комп’ютерна 

інженерія 

Комп’ютерна 

інженерія 

1. Українська 

мова 
100 120 
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2. Іноземна мова 100 120 

2 Математика 100 120 

2 Історія 

України 
100 120 

123 
Комп’ютерна 

інженерія 

Комп’ютерна 

інженерія 

1. Українська 

мова 
100 120 

2. Фізика 100 120 

2 Математика 100 120 

2 Історія 

України 
100 120 
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Додаток 5 

до Правил прийому  на навчання 

 для здобуття освітньо- професійного ступеня 

«Фаховий молодший бакалавр» в 2020 році  

 

Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години): 

 

№ Дні тижня Початок роботи Закінчення роботи 

1.  Понеділок 8-30 18-00 

2.  Вівторок 8-30 18-00 

3.  Середа 8-30 18-00 

4.  Четвер 8-30 18-00 

5.  П’ятниця 8-30 18-00 

6.  Субота 9-00 15-00 

7.  Неділя вихідний 
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Додаток 6   

до Правил прийому  на навчання 

 для  здобуття  освітньо- професійного 

 ступеня «Фаховий молодший бакалавр» в 2020 році  

 

Порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування 

вступників на денну та заочну форми навчання на основі базової та повної 

середньої освіти  

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма 

навчання 

на основі 

Базової 

загальної 

середньої світи 

Повної 

загальної 

середньої 

освіти 

Повної загальної 

середньої освіти 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження 

необхідних документів 

- 01 серпня 2020 

року 

 

Початок прийому заяв та 

документів 

30 червня 2020 

року 

13 серпня 2020 

року 

1 сесія 

13 серпня 2020 року 

2 сесія  

13 вересня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

вступають на основі співбесіди 

або вступних іспитів та творчих 

конкурсів; що проводить вищий 

навчальний заклад 

13 липня  

2020 року  

о 18.00 годині 

22 серпня  

2020 року  

о 18.00 годині 

1 сесія 

22 серпня 2020 року  

о 18.00 годині 

2 сесія 

22 вересня 2020 року  

о 18.00 годині 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

вступають на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

- 01 вересня  

2020 року  

о 18.00 годині 

1 сесія 

1 вересня 2020 року  

о 18.00 годині 

2 сесія 

1 жовтня 2020 року  

о 18.00 годині 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом творчих 

конкурсів 

- 23-29 серпня 

2020 р. 

1 сесія 

23-29 серпня 2020 року  

2 сесія 

23-29 вересня 2020 року  

Строки проведення вищим 

навчальним закладом вступних 

випробувань, творчих конкурсів 

та співбесід 

14-21 липня 

2020 року 

 -  

Строки проведення вищим 

навчальним закладом вступних 

випробувань 

- 23-29 серпня 

2020 р. 

1 сесія 

23-29 серпня 2020 року  

2 сесія 

23-29 вересня 2020 року 
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Строки проведення вищим 

навчальним закладом співбесід 

- 23-28 серпня 

2020 р. 

1 сесія 

23-28 серпня 2020 року  

2 сесія 

23-28 вересня 2020 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

Не пізніше 

12.00 години  

23 липня 2020 р. 

Не пізніше 12.00 

години 01 

вересня 2020 р. 

1 сесія 

Не пізніше 12.00 години  

1 вересня 2020 р. 

2 сесія 

Не пізніше 12.00 години  

1 жовтня 2020 р. 

Термін оприлюднення списку 

рекомендованих до зарахування 

Не пізніше 

12.00 години  

27 липня 2019 р. 

Не пізніше 12.00 

години 04 

вересня 2020 р. 

1 сесія 

Не пізніше 12.00 години  

4 вересня 2020 р. 

2 сесія 

Не пізніше 12.00 години  

4 жовтня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників Не пізніше 31 

липня 2020 р. 

Не пізніше 12:00 

год 19 вересня 

2020 р. 

1 сесія 

Не пізніше 12.00 години  

19 вересня 2020 р. 

2 сесія 

Не пізніше 12.00 години  

20 жовтня 2020 р 

Додаткове зарахування 

вступників 

Не пізніше 31 

серпня 2020 р. 

Не пізніше 30 

вересня 2020 р. 

Не пізніше 30 листопада 

2020 р. 

 

Порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований 

робітник та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за іншою 

спеціальністю 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 
вступники на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікований 

робітник, молодший спеціаліст та всіх 

інших категорій вступників 
Перша сесія 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 р. 13 серпня 2020 р. 
Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають право складати вступні 

випробування, що проводить вищий 

навчальний заклад 

22 серпня 2020 р. 22 серпня 2020 р. 

Строки проведення вищим навчальним 

закладом вступних випробувань 

23-29 серпня 2020 

року  

23-29 серпня 2020 

року  

Термін оприлюднення рейтингового списку 

Не пізніше 12.00 

години  

1 вересня 2020 р. 

Не пізніше 12.00 

години  

1 вересня 2020 р. 

Термін оприлюднення списку 

рекомендованих до зарахування 

Не пізніше 12.00 

години  

Не пізніше 12.00 

години  
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4 вересня 2020 р. 4 вересня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників 

Не пізніше 12.00 

години  

19 вересня 2020 р. 

Не пізніше 12.00 

години  

19 вересня 2020 р. 

Друга сесія 
Початок прийому заяв та документів 13 вересня 2020 р. 13 вересня 2020 р. 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають право складати вступні 

випробування, що проводить вищий 

навчальний заклад 

22 вересня 2020 р. 22 вересня 2020 р. 

Строки проведення вищим навчальним 

закладом вступних випробувань 

23-29 вересня 2020 

року. 

23-29 вересня 2020 

року. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

Не пізніше 12.00 

години  

1 жовтня 2020 р. 

Не пізніше 12.00 

години  

1 жовтня 2020 р. 

Термін оприлюднення списку 

рекомендованих до зарахування 

Не пізніше 12.00 

години  

4 жовтня 2020 р. 

Не пізніше 12.00 

години  

4 жовтня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників Не пізніше 12.00 

години  

20 жовтня 2020 р 

Не пізніше 12.00 

години  

20 жовтня 2020 р 

Реєстрація електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня. 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 7   

до Правил прийому  на навчання 

 для  здобуття  освітньо- професійного 

 ступеня «Фаховий молодший бакалавр» в 2020 році  

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном 

навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо - професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра 
 

Споріднені професії 

кваліфікованого робітника 

(професійні назви робіт) 

Спеціальності ОПС «Фаховий молодший 

бакалавр» 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Назва Код Код Назва     

Гувернер 

Помічник вихователя 

Нянька 

5131 

5131 

5131 
012 Дошкільна освіта  

1. Українська мова 

1. Оцінка ЗНО з 

Української мови 

та літератури(в 

частині оцінки 

ДПА з української 

мови) 

2. Фаховий іспит 

1 курс 1р 

Помічник вихователя 

Гувернер 

5131 

5131 

013 Початкова освіта  

1. Українська мова 

1. Оцінка ЗНО з 

Української мови 

та літератури(в 

частині оцінки 

ДПА з української 

мови) 

2. Фаховий іспит 

1 курс 1р 10м 

Архіваріус 

Діловод 

Паспортист 

Конторський (офісний) службовець (документознавство) 

4141 

4144 

4144 

4144 
081 Право  

1. Українська мова 

1. Оцінка ЗНО з 

Української мови 

та літератури(в 

частині оцінки 

ДПА з української 

мови) 

2. Фаховий іспит 

1 курс 1р 10м 

Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

Адміністратор 

4115  

4222 
   

 
  



 

 

Касир (на підприємстві, в установі, організації) 

Конторський службовець (бухгалтерія) 

Касир торговельного залу 

Контролер-касир 

Контролер ощадного банку 

Касир (в банку) 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

Рахівник 

Табельник 

Статистик 

Оператор комп'ютерного набору 

Продавець продовольчих товарів 

Продавець непродовольчих товарів 

4211 

4211 

4211 

4211 

4212 

4212 

4121 

4121 

4190 

4122 

4112 

5220 

5220 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
 

1. Українська мова 

1. Оцінка ЗНО з 

Української мови 

та літератури(в 

частині оцінки 

ДПА з української 

мови) 

2. Фаховий іспит 

1 курс 1р 

Оператор комп'ютерного набору 

Оператор комп'ютерної верстки 

4112 

4112 

123 Комп'ютерна інженерія 

 1. Українська мова 

1. Оцінка ЗНО з 

Української мови 

та літератури(в 

частині оцінки 

ДПА з української 

мови) 

2. Фаховий іспит 

1 курс 1р 10м 

Оператор інформаційно - комунікаційних мереж  4112       
Оператор електронно- обчислювальних та 

обчислювальних машин 

8290       

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

4113       

Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 4114       
Оброблювач інформаційного матеріалу 4141       
Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 7242       
Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та 

приладів 

8290       

Електрогазозварник; eлектрозварник на автоматичних і 

напівавтоматичних машинах 

7212       

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та 

автоматики (електроніка) 

7242       

Електромонтажник з освітлення і освітлювальних мереж 7241       
Електромеханік з ремонту та устаткування 

інформаційних обслуговування систем 

7241       



 

 

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно - 

обчислювальних машин 

7241       

Оператор комп'ютерного 

набору 

4112 

121 
Інженерія програмного 

забезпечення 

 1. Українська мова 

1. Оцінка ЗНО з 

Української мови 

та літератури(в 

частині оцінки 

ДПА з української 

мови) 

2. Фаховий іспит 

1 курс 1р 10м 

Оператор комп'ютерної 

верстки 

4112       

Оператор з уведення даних в 

ЕОМ (ОМ) 

4114       

Оператор електронно- 

обчислювальних та 

обчислювальних машин 

8290       

Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

4113       

Оброблювач інформаційного 

матеріалу 

4141       

Оператор інформаційно- 

комунікаційних мереж 

4112       
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Додаток 8 

ТАБЛИЦЯ 

переведення середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 

100-200 

1 100  4,8 128  8,6 166 

1,1 100  4,9 129  8,7 167 

1,2 100  5 130  8,8 168 

1,3 100  5,1 131  8,9 169 

1,4 100  5,2 132  9 170 

1,5 100  5,3 133  9,1 171 

1,6 100  5,4 134  9,2 172 

1,7 100  5,5 135  9,3 173 

1,8 100  5,6 136  9,4 174 

1,9 100  5,7 137  9,5 175 

2 100  5,8 138  9,6 176 

2,1 101  5,9 139  9,7 177 

2,2 102  6 140  9,8 178 

2,3 103  6,1 141  9,9 179 

2,4 104  6,2 142  10 180 

2,5 105  6,3 143  10,1 181 

2,6 106  6,4 144  10,2 182 

2,7 107  6,5 145  10,3 183 

2,8 108  6,6 146  10,4 184 

2,9 109  6,7 147  10,5 185 

3 110  6,8 148  10,6 186 

3,1 111  6,9 149  10,7 187 

3,2 112  7 150  10,8 188 

3,3 113  7,1 151  10,9 189 

3,4 114  7,2 152  11 190 

3,5 115  7,3 153  11,1 191 

3,6 116  7,4 154  11,2 192 

3,7 117  7,5 155  11,3 193 

3,8 118  7,6 156  11,4 194 

3,9 119  7,7 157  11,5 195 

4 120  7,8 158  11,6 196 

4,1 121  7,9 159  11,7 197 

4,2 122  8 160  11,8 198 

4,3 123  8,1 161  11,9 199 

4,4 124  8,2 162  12 200 

4,5 125  8,3 163    

4,6 126  8,4 164    

4,7 127  8,5 165    
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Додаток 9   

до Правил прийому  на навчання 

 для  здобуття освітньо- професійного ступеня 

«Фаховий молодший бакалавр» в 2020  році  

 

Умови поселення вступників та студентів до арендованого 

гуртожитку відповідно до затвердженого у ПВНЗ «Рівненський економіко-

гуманітарний та інженерний фаховий коледж» порядку 

 

Для вступників, яким потрібні місця для проживання в гуртожитку під 

час вступних екзаменів надається 100 місць. Місця надаються всім бажаючим 

абітурієнтам, а також батькам, які їх супроводжують. Абітурієнти проживають 

у 2 та 3-місних кімнатах. В гуртожитку проведено косметичний ремонт всіх 

кімнат, кухонь і допоміжних приміщень, також працює їдальня та читальний 

зал. Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відбуваються 

відповідно до “Положення про поселення в гуртожиток ПВНЗ «Рівненський 

економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж»”. 
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Додаток 10 

до Правил прийому  на навчання 

 для здобуття освітньо-професійного ступеня 

«Фаховий молодший бакалавр» в 2020 році  

 

Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань 

проводиться згідно ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію Приватного 

вищого навчального закладу «Рівненський економіко-гуманітарний та 

інженерний фаховий коледж» (у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю), що додається. 
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 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Педагогічною радою 

ПВНЗ «Рівненський економіко-

гуманітарний та інженерний фаховий 

коледж» 

Протокол № 5 від « 20 » грудня 2019 р. 

Директор ПВНЗ «Рівненський 

економіко-гуманітарний та 

інженерний фаховий коледж» 

________________ П.О. Тадеєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про апеляційну комісію  

ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та 

інженерний фаховий коледж» 
(Приватного вищого навчання закладу «Рівненський економіко-

гуманітарний та інженерний коледж») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне - 2020
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Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на 

результати вступних випробувань при вступі на навчання до ПВНЗ 

«Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний фаховий  коледж» 

 

Положення розроблене приймальною комісією ПВНЗ «Рівненський 

економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж» відповідно до 

відповідності з «Положенням про приймальну комісію вищого навчального 

закладу»,  затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 

№ 1085 від 15.10.2015 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

освіти і науки № 622 від 06.06.2016, Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 04 листопада 2015 р. за № 1353/27798. 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників 

щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному 

випробуванні у ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний 

фаховий коледж» (далі – апеляція).  

1.2. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України (далі – Умови прийому), правил прийому до 

коледжу (далі – Правила прийому), Статуту коледжу та положення про 

Приймальну комісію коледжу.  

1.3. Положення про апеляційну комісію затверджується головою 

приймальної комісії коледжу.  

1.4. Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться 

до відома вступників до початку вступних випробувань.  

2. СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора коледжу 

не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів до коледжу 

на навчання за відповідним напрямом підготовки чи спеціальністю.  

2.2. Наказ про затвердження складу апеляційної комісії видається 

директором коледжу не пізніше 1 березня.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-16#n188
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2.3. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням  

загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил 

прийому.  

2.4. Склад апеляційної комісії формується:  

• з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників 

коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти, які не є членами 

предметної комісії, комісії для проведення співбесід при прийомі на навчання 

на основі базової або повної загальної середньої освіти. 

2.5. До складу апеляційної комісії входять:  

• голова апеляційної комісії;  

• члени апеляційної комісії.  

2.6. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників 

директора коледжу. Голова апеляційної комісії несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею 

своїх функцій.  

2.7. Рішення апеляційної комісії оформлюється висновком, який 

підписується головою і членами комісії.  

2.8. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти 

або близькі родичі яких вступають до коледжу у поточному році.  

2.9. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.  

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ 

3.1. Вступник, який претендує на перегляд екзаменаційної оцінки 

(кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у вищому навчальному 

закладі  

має право подати апеляцію.  

3.2. Апеляція подається до Приймальної комісії особисто вступником у 

вигляді заяви на ім’я голови Приймальної комісії у письмовій формі.  

3.3. Вступник, який подає апеляцію, повинен пред’явити документ, що 

посвідчує його особу.  
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3.4. Апеляції від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не 

приймаються й не розглядаються.  

3.5. Апеляція повинна подаватись особисто не пізніше наступного 

робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.  

3.6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не 

приймаються.  

3.7. Апеляції з питань відсторонення вступника від випробування 

апеляційною комісією не розглядаються.  

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ 

4.1. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності 

вступника як правило в день подання апеляції, але не пізніше наступного 

робочого дня після її подання.  

4.2. При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, 

час і місце розгляду апеляції та вступник запрошується на розгляд його 

апеляції.  

4.3. На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і  

доброзичлива атмосфера.  

4.4. Під час розгляду апеляції сторонні особи на засідання апеляційної  

комісії не допускаються.  

4.5. На засідання апеляційної комісії можуть бути залучені члени 

відповідних предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення 

співбесід, фахових атестаційних комісій коледжу, які перевіряли письмову 

роботу (оцінювали співбесіду) вступника.  

4.6. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не 

допускається.  

4.7. Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії протоколюють 

усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника.  

4.8. Після закінчення засідання апеляційної комісії висновки щодо 

оцінювання роботи вступника підписуються всіма членами апеляційної комісії, 

які приймали участь у засіданні.  
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4.9. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією 

одного з трьох рішень:  

• «оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості 

виконаної роботи та не змінюється»;  

• «оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості 

виконаної роботи та збільшується до ... балів (виставляється нова оцінка 

відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних 

випробувань)»;  

• «оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості 

виконаної роботи та зменшується до ... балів (виставляється нова оцінка 

відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних 

випробувань)».  

4.10. Результати апеляції оголошуються вступнику після закінчення 

розгляду його роботи. Вступнику пропонується підписати висновки 

апеляційної комісії.  

4.11. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає 

рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань 

вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у висновках 

апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної 

відомості та екзаменаційного листа вступника. Кожна нова оцінка вступного 

випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі 

підписується головою апеляційної комісії.  

4.12. Результати розгляду апеляції протоколюються і затверджуються на 

засіданні Приймальної комісії.  

4.13. Висновки апеляційної комісії зберігаються у справах Приймальної 

комісії поточного року. 

4.14. Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, який 

затверджується на підсумковому засіданні приймальної комісії. 

 


