ЗМІНИ
до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу
«Київський електромеханічний коледж»
для здобуття ступеня бакалавра у 2020 році

Зміни до Правил прийому розроблені Приймальною комісією Державного
вищого навчального закладу «Київський електромеханічний коледж» (далі –
Приймальна комісія) відповідно до Змін до Умов прийому на навчання до закладів
вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 04.05.2020 року № 591 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 07.05.2020 року за № 415/34698.
1. Пункт 3.2 розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які
постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями в Україні, особи,
які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття ступеня бакалавра
нарівні з громадянами України».
2. Розділ IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання викласти в такій редакції:
4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):
з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00, обідня перерва з 13.00 до 13.30;
субота 22 серпня з 9.00 до 18.00.
4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти
проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних кабінетів
вступників
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які вступають
на основі вступних іспитів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які вступають
за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання

Денна форма здобуття
освіти

Заочна форма
здобуття освіти

з 01 серпня

з 01 серпня

13 серпня

13 серпня

о 18:00 годині
16 серпня

о 18:00 годині
16 серпня

о 18:00 годині
22 серпня

о 18:00 годині
28 серпня

Строки проведення Коледжем
вступних іспитів
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
Зарахування вступників за кошти
фізичних або юридичних осіб

13 – 20 серпня

13 – 20 серпня

не пізніше
12:00 години
28 серпня
не пізніше
30 вересня

не пізніше
12:00 години
31 серпня
не пізніше
15 вересня

4.3. Прийом заяв і документів, вступні та фахові випробування, що
проводить Коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та осіб, які здобули
раніше такий самий або вищий ступінь вищої освіти або здобувають його не менше
одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план,
проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення Коледжем фахового
випробування та іспиту
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників
Термін зарахування вступників

Вступники на основі
ОКР молодший
Ступеня вищої освіти
спеціаліст
13 серпня
13 серпня
о 18:00 годині
о 18:00 годині
22 серпня
28 серпня
25 – 31 серпня

26 – 31 серпня

не пізніше
12:00 години
03 вересня
не пізніше
30 вересня

не пізніше
12:00 години
03 вересня
не пізніше
30 вересня

3. У пункті 5.1 розділу V доповнити перелік випадків, при яких вступники на
основі повної загальної середньої освіти подають заяви про участь у конкурсному
відборі до коледжу (далі — заява) тільки в паперовій формі, а саме:
«- для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника
хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2017-2020 років) відповідно до цих Правил.»
Абзац десятий цього пункту викласти у такій редакції:
«Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних
предметів у коледжі вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто
подає підтвердні документи до Приймальної комісії.»
Останній абзац пункту 5.6 розділу V викласти в такій редакції:
«Якщо з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватися довідка державного
підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту з Єдиної

державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка
до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.»
Останній абзац пункту 5.7 розділу V викласти в такій редакції:
«Вступники, які проходять вступні іспити допускаються до участі в них за
наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що
підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного
листка з фотокарткою.»
4. В абзаці дев’ятому пункту 6.2 розділу VІ виключити:
«призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2020 року».
5. Доповнити пункт 9.1 розділу IX другим абзацом такого змісту:
Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може
проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних документів
шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом
вкладень
на
адресу
Приймальної
комісії
коледжу
(м.Київ,
просп. Повітрофлотський, буд.35) або засобами електронного зв’язку, з
накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису
вступника, на електронну адресу Приймальної комісії коледжу (kemt_teh@ukr.net)
в терміни, визначені Правилами прийому. Дату подання документів визначають за
відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку
надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання між
закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників
- для неповнолітніх вступників) та договору між коледжем та фізичною
(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої
особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.»

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

С.В. Бокшан

