Затверджено
Педагогічною радою Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Зміни
до Правил прийому
на навчання
до Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка
в 2015 році

Кременчук
2015

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки №615 від 11.06.2015 р. «Про
затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України
в 2015 році», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 19 червня 2015 р. за
№731\27176 внести до Правил прийому на навчання до Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка в 2015 році (далі - Правила прийому) такі зміни:
1. Пункт 5.2. розділу V викласти у такій редакції:
Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в
такі строки:
Денна форма навчання

Заочна форма
навчання

вступники на основі освіти

Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів у
паперовій або електронній формі
Закінчення прийому заяв у паперовій та
електронній формі
Закінчення прийому документів від осіб,
які проходять співбесіду
Закінчення прийому заяв та документів від
осіб, які мають право проходити творчий
конкурс, що проводить коледж
Строки проведення коледжем вступних
екзаменів та творчих конкурсів
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників
Строки вибору
на місця
вступниками місця
державного
навчання:
замовлення
за кошти
фізичних та
юридичних
осіб
Терміни зарахування вступників

базової
загальної
середньої

повної
загальної
середньої

10 липня 2015 року
24 липня
2015 року
-

-

о 18.00
31 липня
2015 року
о 18.00
24 липня
2015 року
24 липня
2015 року

25 липня - 3 Ілипня 2015
року
до 12.00 години
04 серпня 2015 року
до 18.00 години 08 серпня
2015 року

повної
загальної
середньої
10 липня 2015
року
07 серпня 2015
року
-

-

15 серпня 2015 року
за державним замовленням не пізніше 12.00 10 серпня
2015 року;
за кошти фізичних та
юридичних осіб - не пізніше
17 серпня 2015 року

Не пізніше
21 серпня 2015
року

2. В п. 6.2. розділу VI:

слова «ніж на три напрямки підготовки (на три спеціальності) у кожному з них» замінити
словами «ніж три заяви»;
абзац другий доповнити реченням такого змісту: «У разі наявності у вступника особливих
умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги
додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга».
3. В п. 6.3. розділу VI:
вилучити абзаци 2 і 3.
4. В п. 6.5. розділу VI:

в абзаці другому слово «документ» замінити словами «копію документа», слова «за
особистим вибором оригінали чи копію» виключити;
в абзаці третьому слова «сертифікат (сертифікати)» замінити словами
сертифіката», слова «за особистим вибором оригінали чи копію» виключити;

«копію

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти
державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання
(виконання вимог зарахування)»
5. В п. 6.12. розділу VI:
В абзаці другому слова «Адміністратора (розпорядника)» замінити словами «Технічного
адміністратора»
6. Розділ VIII викласти у такій редакції:
VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної
середньої освіти
Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних
предметів в коледжі мають право:
особи, у яких є захворювання , зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути
перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання,
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони
здоров'я України від 25 лютого 2008 року №124\95, зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 07 березня 2008 року за №189\14880, через які вступники не проходили
зовнішнє незалежне оцінювання;
особи, звільнені з військової служби в рік вступу до коледжу.
7. П. 12.1. розділу XII доповнити словами такого змісту:
«особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право.»

8. Розділ XIII виключити.
У зв'язку з цим розділи XIV, XV. XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI вважати відповідно
розділами XIII, XIV, XV. XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.
9. В п. 13.2. розділу XIII:
абзаци другий і третій викласти у такій редакції:
«вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;».
10. В п. 13.3. розділу XIII:
абзац третій виключити;
11. В п. 13.4. розділу XIII:
абзац восьмий виключити.
12. В п. 15.1. розділу XIV:
В абзаці другому:
у другому реченні після слів «надаються після завершення» слова «зарахування
вступників» замінити словами «виконання вступниками вимог до зарахування»;
третє речення виключити.
13. В п. 15.3. розділу XV:
абзаци другий - четвертий виключити.
14. В п. 16.1. розділу XVI:
пункт 1 виключити.
У зв'язку з цим пункти другий - четвертий вважати відповідно пунктами 1-4.
Після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:
«Приймальна комісія не пізніше 18 години 12 серпня надає рекомендації до зарахування
на вакантні місця державного замовлення за рейтингом із числа рекомендованих до
зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до
зарахування відповідно до пунктів 15.1,15.2 1 х Правил прийому.»
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

І.В. Гальченко

