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Положення про Відбіркову комісію Будівельного коледжу
Ж Н АЕУ

..

1 1 Відбіркова комісія Будівельного коледжу Ж Н А ЕУ (далі В ідбіркова комісія) створю ється для проведення прийому студентів на
навчання. Термін повноваж ень В ідбіркової комісії становить один рік.
В ідбіркова комісія працю є в умовах демократичності, прозорості та
відкритості відповідно до законодавства У країни, у тому числі Умов
прийому до вищ их навчальних закладів та положення про П риймальну
комісію.

..

1 2 Положення про Відбіркову комісію затвердж ується ректором
Ж Н А ЕУ та повинно передбачати кількісний склад комісії, необхідний для
прийняття рішень. Ріш ення В ідбіркової комісії коледжу оф ормлю ю ться
протоколами, які підписую ться головою і відповідальним секретарем
В ідбіркової комісії.

..
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Склад В ідбіркової комісії затвердж ується наказом ректора
Ж Н А ЕУ , який є головою комісії.
Еолова В ідбіркової комісії несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Відбіркову комісію завдань і здійснення нею
своїх функцій.
До складу В ідбіркової комісії входять:
голова комісії, директор коледжу;
відповідальний секретар комісії;
заступники директора, члени комісії;
завідую чі відділеннями, члени комісії
члени Відбіркової комісії,
Еоловою В ідбіркової комісії є директор Будівельного коледжу
Ж Н А ЕУ.
Відповідальний
секретар
призначаю ться
з
числа
провідних
педагогічних працівників коледжу.

Членами В ідбіркової комісії призначаю ться заступники директорів,
завідувачі відділень, а також керівники структурних підрозділів коледжу,
представники

профспілкових

організацій

та

органів

студентського

самоврядування.
О дна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більш е
ніж три роки підряд.

..

1 4 Наказом голови В ідбіркової комісії створю ю ться такі підрозділи:
предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії та
комісії для проведення співбесід, які відповідаю ть за проведення вступних
випробувань;
апеляційна комісія.
До роботи у складі підрозділів В ідбіркової комісії залучаю ться
найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні педагогічні працівники
коледжу.
Предметні екзаменаційні комісії та комісії по проведенню співбесід
створю ю ться у випадках, передбачених П равилами прийому до коледжу
(далі - П равилами прийому) для проведення конкурсних вступних
випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліф ікаційними рівням и
м олодш ого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти.
Д опускається включати до складу цих комісій працівників інш их
навчальних закладів, науково-дослідних установ за рекомендаціям и
керівництва за місцем їх основної роботи.
Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для
вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти,
оціню ю ться за 12-бальною ш калою. Результати вступних екзаменів та
творчих конкурсів для вступників, які вступаю ть на основ повної загальної
середньої освіти, оціню ю ться за ш калою від 100 до 200 балів.
П рограми вступних екзаменів (творчих конкурсів) розробляю ться і
затвердж ую ться директором коледж у не пізніш е як за чотири місяці до
початку прийому документів.
Ф ахові атестаційні комісії створю ю ться для проведення конкурсних
ф ахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі дипломів
кваліфікованого робітника. Д опускається вклю чати до складу цих комісій
науково-педагогічних працівників інш их навчальних закладів.
Програми конкурсних ф ахових вступних випробувань розробляю ться
і затвердж ую ться директором коледж у не пізніш е як за чотири місяці до
початку прийому документів. При прийомі на навчання за скороченими
терм інами
підготовки
молодш ого
спеціаліста
перелік
додаткових
показників конкурсного відбору визначається правилами прийому до
коледжу.

А пеляційна комісія створю ється для розгляду апеляцій абітурієнтів.
Головою апеляційної комісії призначається один з заступників директора
коледжу. При прийомі на навчання на основі загальної середньої освіти
(базової та повної) склад апеляційної ком ісії формується з числа провідних
педагогічних працівників вищ ого навчального закладу та вчителів системи
загальної середньої освіти регіону, які не є членами предм етної комісії
коледжу.
1 5 До складу В ідбіркової комісії коледжу не дозволяється вводити
осіб, діти яких вступаю ть до коледж у у поточному році.
1 6 Список працівників, які допускаю ться до роботи для забезпечення
діяльності В ідбіркової комісії та її підрозділів, затвердж ується наказом
директора коледжу.
1 7 Наказ про затвердж ення складу В ідбіркової комісії видається
директором коледжу до кінця січня кожного року,
а предметних
екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної комісій - не пізніш е 1
березня.
1 8 Склад підрозділів В ідбіркової комісії, за винятком осіб, які
входять до них згідно з посадовими об ов’язками, щ орічно поновлю ється не
менш е, як на третину.
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II. О сновні завдання та обов ’язки В ідбіркової ком ісії
Б удівельного коледж у Ж Н АЕУ

..

2 1
Відбіркова комісія розробляє, відповідно до Умов прийому,
П равила прийому до Будівельного коледж а Ж Н А ЕУ (далі - П равила
прийому), які затверджую ться ректором Ж НА ЕУ.
2 2 В ідбіркова комісія:

..

забезпечує інф ормування вступників, їх батьків та громадськість з
усіх питань вступу до коледжу;
організовує прийом заяв та документів, приймає ріш ення про допуск
вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
організовує відбірковий творчий конкурс робіт осіб, які вступаю ть за
напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань, визначеними
П равилами прийому, та за його результатами приймає ріш ення про допуск
учасників до участі у конкурсі;
в установленому порядку о б о в’язково подає до Єдиної держ авної
електронної бази з питань освіти (далі —

Єдина база) отримані від

вступників відомості, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній
базі;
координує діяльність усіх підрозділів коледжу щ одо підготовки та
проведення конкурсного відбору;
організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на
навчання та консультації з питань вибору напряму підготовки

(спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню
підготовки абітурієнта;
здійсню є контроль за роботою усіх підрозділів В ідбіркової комісії,
розглядає і затвердж ує їх ріш ення;
організовує та контролю є діяльність технічних, інф орм аційних і
побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
рекомендує про зарахування до складу студентів за формами
навчання і дж ерелами фінансування.
23
Усі ріш ення В ідбіркової комісії приймаю ться відповідно до
законодавства України, Умов прийому, П равил прийому, Статуту Ж НА ЕУ ,
та П олож ення про Будівельний коледж Ж Н А ЕУ за присутності мінімум
двох третин складу В ідбіркової комісії простою більш істю голосів та
своєчасно доводяться до відома вступників.
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III. О рганізація роботи В ідбірк ової ком ісії Б удівельного коледж у
Ж НАЕУ

..

3 1
Прийом заяв та докум ентів вступників проводиться в строки,
передбачені Умовами прийому до вищ их навчальних закладів У країни і
П равилами прийому та реєструється в прош нурованому, пронум ерованому
ж урналі Будівельного коледж а Ж Н А ЕУ , в якому записується :
порядковий номер (та/або номер особової справи);
прізвище, ім ’я та по батькові;
домаш ня адреса;
стать;
рік народження;
документ про здобуту освіту, його серія, номер і дата видачі,
назва навчального закладу;
номер сертиф іката У країнського центру оціню вання якості
освіти та суми балів з предметів, визначених правилами прийому для вступу
на обраний абітурієнтом напрям підготовки (спеціальність);
середній бал докум ента про повну загальну середню освіту,
причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та
зарахуванні на навчання.
У разі необхідності В ідбіркова комісія може прийняти ріш ення про
внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.
Вступнику видається розписка про прийом його докум ентів за
підписом відповідального секретаря, скріпленого печаткою (ш тампом)
коледж у (Відбіркової комісії). В ідм ова у реєстрації заяви від вступника не
допускається, крім випадків поруш ення вступником чинного законодавства
У країни та відсутності передбачених П равилами прийому докум ентів для
реєстрації вступника.

Після закінчення прийому докум ентів ж урнал реєстрації закривається
підписами голови В ідбіркової комісії коледжу та відповідального секретаря
і скріплю ється печаткою коледж у або В ідбіркової комісії. В ж урналі
реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.
3 2 Відбіркова комісія на своєму засіданні приймає ріш ення і
повідомляє вступника в письмовій (або іншій, встановленою Відбірковою
комісією ) формі про його допуск до участі у конкурсі (за результатам и
зовніш нього незалежного оціню вання знань абітурієнта, підтвердж еними
сертиф ікатом У країнського центру незалежного зовніш нього оціню вання
якості освіти, співбесіди, за результатам и вступних випробувань, що
проводить коледж відповідно до Умов прийому, зарахування поза
конкурсом тощо).
3 3 Для проведення вступних випробувань коледжем, екзаменаційні
групи формую ться у порядку надходж ення (реєстрації) документів.
К ількість осіб у групах не повинна перевищ увати ЗО осіб. О собам, які
допущ ені до складання вступних випробувань, видається перепустка
встановленої Відбірковою комісією форми.
3 4 Розклад вступних випробувань, що проводяться коледж ем
затвердж ується головою В ідбіркової комісії і оприлю дню ється на стенді
В ідбіркової комісії не пізніш е, як за три дні до їх початку. У розкладі
зазначається час та місце проведення вступного випробування.
3 5 Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, щ о не
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отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаю ться протягом
одного року, після чого знищ ую ться за актом.

IV. О рганізація та проведення вступних випробувань у
Будівельному коледж і Ж Н АЕУ

..

4 1
Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних
комісій, які відповідаю ть за проведення вступних випробувань щ орічно
складаю ть необхідні екзаменаційні
матеріали: програми
вступних
випробувань, що проводяться коледж ем, екзаменаційні білети, тестові
завдання тощо. Тексти всіх м атеріалів затвердж ую ться головою В ідбіркової
комісії не пізніш е як за три місяці до початку прийому документів.
Вступні випробування (в тому числі співбесіда), що проводяться
коледж ем, при прийомі на навчання за освітньо-кваліф ікаційними рівням и
молодш ого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти
проводяться для відповідних категорій абітурієнтів на основі програм
вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і повинні відповідати
навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.
Програми творчих конкурсів та випробувань з предметів, з яких
відсутні загальноосвітні навчальні програми, розробляю ться коледж ем і
затвердж ую ться директором Будівельного коледжу Ж Н А ЕУ , але не пізніше
як за чотири місяці до початку прийому документів.

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали
тираж ую ться в необхідній кількості і повинні зберігатися як документи
суворої звітності.
4 2 Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що
проводяться коледжем, доводиться до відома вступників разом з Правилами
прийому у поточному році.
На вступних випробуваннях, що проводяться коледжем, повинна бути
забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана
мож ливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.
Сторонні особи без дозволу голови В ідбіркової комісії не
допускаю ться до приміщень, де проводяться вступні випробування.
4 3 Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом
проводять не менше двох членів комісії з кожної дисципліни.
Під час співбесіди екзаменатори відмічаю ть правильність відповідей в
аркуш і
співбесіди, який
по
закінченню
співбесіди
підписується
екзаменаторами та вступником.
Інформація про результати співбесіди оголош ується вступникові в
день її проведення.
4 4 Вступні випробування з предметів, що проводить коледж у
випадках, передбачених У мовами прийому, у кожного вступника
приймаю ть не менше двох екзаменаторів.
4 5 Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки)
виконую ться на аркуш ах зі ш тампом вищого навчального закладу. На
аркуш ах не допускаю ться будь-які умовні позначки, що б розкривали
авторство роботи. Прізвищ е вступника вказується тільки на титульном у
аркуші.
Бланки аркуш ів співбесіди, письм ової відповіді, а також титульні
аркуш і зі ш тампом Будівельного коледж у Ж Н А ЕУ зберігаю ться у
відповідального секретаря В ідбіркової комісії коледжу, який видає їх голові
екзам енаційної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній
кількості.
Під час проведення вступних випробувань з використанням
обчислю вальної техніки результати випробування із завданнями та
відповідями на них роздруковую ться на паперових носіях та підписую ться
вступником.
46
Для
проведення
письм ових
вступних
випробувань
встановлю ю ться такі норми часу (в астрономічних годинах):

..

..

..
..
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- з мови та літератури: диктант
- 1 година;
- з інш их предметів
- 2-3 години;
- при тестуванні
- не більш е, ніж передбачено
у поясню вальних записках до тестів.
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Під
час
проведення
вступних
випробувань
коледж ем
забороняється використання електронних засобів інформації, підручників,
навчальних посібників та інш их матеріалів, якщо вони не передбачені

..

ріш енням Відбіркової комісії. В разі користування вступником під час
випробування
сторонніми
дж ерелам и
інф ормації
(у
тому
числі
підказуванням), він відстороню ється від участі у випробуваннях, про що
складається акт. На його екзаменаційній роботі екзаменатори вказую ть
причину відсторонення та час. При перевірці така робота деш иф рується і за
неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту
написаного.
4 8 Після розв’язання вступником письмових тестових завдань
екзаменатори зобов’язані звірити з листком тестових завдань правильність
оф ормлення титульного листка.
Вступники, які не з ’явились на вступне випробування без поваж них
причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальш их
випробуваннях і конкурсі не допускаю ться. За наявністю поваж них причин,
що підтвердж ені докум ентально, вступники можуть допускатися до
складання пропущ ених вступних випробувань з дозволу В ідбіркової комісії
в м еж ах встановлених строків проведення випробувань.
Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування)
повністю виконати екзаменаційні завдання, здаю ть їх незакінченими.
Після закінчення екзамену голова предметної (екзам енаційної або
ф ахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи Голові
В ідбіркової комісії або відповідальном у секретареві Еіідбіркової комісії.
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Відповідальний
секретар
Відбіркової
комісії проводить
ш иф рування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інш ий
ум овний ш ифр на титульном у листку і на кожному листку письм ової
відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час
ш иф рування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є
особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не ш ифрується і
таку роботу, крім екзам енатора додатково перевіряє голова предм етної
екзам енаційної комісії.
Після
ш ифрування
титульні
листки
зберігаю ться
у
сейфі
відповідального секретаря В ідбіркової комісії до закінчення перевірки всіх
робіт, а листки письмових відповідей разом з підписаною відомістю ,
передаю ться голові предметної екзам енаційної комісії, який розподіляє їх
між членами предметної екзам енаційної комісії для перевірки.
4 10 Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться
тільки у приміщ енні коледжу членам и предметної екзам енаційної комісії і
повинна бути закінчена до початку наступного робочого дня Відбіркової
комісії.
В окремих випадках (робота не ш ифрувалась, були зроблені
зауваж ення вступникові під час екзам ену тощ о) відповідальний секретар
В ідбіркової комісії або голова предм етної екзаменаційної комісії залучаю ть
для перевірки роботи двох екзаменаторів.
4 11 Голова предметної (екзам енаційної або фахової атестаційної)
комісії здійсню є керівництво і контроль за роботою членів комісії,
додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменаторами за 200-

..

..

. .

. .

бальною ш калою оціню вання знань (від 100 до 200 балів) менш е, ніж 100
балів, більше, ніж 180 балів, а за 12-бальною ш калою оціню вання знань (від
1 до 12 балів) - менше, ніж 4 бали, більш е, ніж 10 балів, а також 5% інш их
робіт і правильність виставленої оцінки засвідчує своїм підписом.
Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок (за
результатами додаткової перевірки, або за висновками апеляційної комісії)
засвідчую ться підписом голови предм етної (екзам енаційної або фахової
атестаційної)
комісії,
письмовим
поясненням
екзам енатора
та
затвердж ую ться ріш енням В ідбіркової комісії.
4 12 Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні
відомості з ш ифрами та підписам и екзам енаторів передаю ться головою
предм етної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві В ідбіркової
комісії коледжу або його заступникові, які проводять деш иф рування робіт і
вписую ть у відомості прізвищ а вступників.
4 13 П ерескладання вступних випробувань з метою підвищ ення
оцінки не дозволяється. В ступники, знання яких було оцінено балами,
ниж че середнього рівня (менш е, ніж 100 балів за 200-бальною ш калою (від
100 до 200 балів) (або менш е, ніж 4 бали за 12-бальною ш калою ) до
подальш ого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не
допускаю ться.
4 14 Апеляція вступника щодо екзам енаційної оцінки, отрим аної на
вступному випробуванні у коледж і (далі - апеляція), повинна подаватись
особисто у терміни визначені В ідбіркової комісією для подання апеляцій (як
правило в день оголош ення результатів, але не пізніш е ніж за добу до
оголош ення списку реком ендованих до зарахування).
А пеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але
не пізніш е наступного дня після її подання.
Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не
допускається.
Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через
засоби наочної агітації (м асової інф ормації) до відома абітурієнтів до
початку вступних випробувань.
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V. З а р а х у в а н н я до ск л ад у с ту д ен тів до Б у д ів ел ь н о го коледж у Ж Н А Е У

..

5 1 Накази про зарахування на навчання видаю ться ректором Ж Н А ЕУ ,
на підставі рішення відбіркової комісії. Н акази про зарахування на навчання
з додатками до них формую ться в Єдиній базі та оприлю дню ю ться на
інф ормаційному стенді відбіркової ком ісії та офіційному веб-сайті коледжу
у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V Правил
прийому до Будівельного коледжу.
5 2 Ріш ення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути
скасоване відбірковою комісією у разі виявлення поруш ень з боку
вступника, передбачених пунктом 5 розділу XIV Правил прийом у до

..

Будівельного коледжу. Зараховані особи мож уть бути вилучені з наказу про
зарахування до коледжу за власним баж анням, відраховані з коледж у за
власним бажанням, а таким особам повертаю ться документи, подані ними,
не пізніш е наступного дня після подання заяви про відрахування.
5 3 Особи, які без поваж них причин не приступили до занять протягом
10 днів від дня їх початку, відраховую ться з коледжу, про що видається
відповідний наказ.
5 4 Н а звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього
розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з
числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію . У разі
відсутності
таких
претендентів
на
звільнені
місця
дозволяється
зараховувати осіб з конкурсних пропозицій коледжу за умови збігу
конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу
конкурсну пропозицію.
5 5 Робота В ідбіркової комісії заверш ується звітом про результати
прийому студентів на навчання та затвердж ується на засіданні П едагогічної
ради Будівельного коледжу Ж Н А ЕУ.
5 6 Громадські організації можуть звернутися до М іністерства освіти і
науки У країни із заявою про надання їм права вести спостереж ення за
роботою відбіркової
комісій. Гром адські організації, яким таке право
надано М іністерством освіти і науки України, можуть направляти на
засідання відбіркової комісій своїх спостерігачів. В ідбіркова комісія
створить належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надасть їм мож ливість ознайомлення з документам и, що
надаю ться членам комісії, до засідання.
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Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради Будівельного
коледж у Ж Н А ЕУ .
П ротокол № 4 від 25 травня 2017 року.

Д иректор коледжу

B.JI. Ксю ковський.

