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1.3агальнi полохtення

1.1. Приватний замад "Iнститrг "XapKiBcbKa шкOла архiтектури" (да_лi - Iнстlrтуг) оголошу€
прийсrм на пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою за ступенем бакалавра, магiстра, денною
фоlrмою навчання вiдповiднсl до лiцензii в межах лiцензсrвансrго обсяry. TepMiH навчання
баКалавРiв сКпада€ 3 poKlr 5 мiсяцiв; TepMiH навчання магiстрiв смада€ l piK 9 мiсяцiв.

ПРОвадження ocBiTHbcri дiяльностi в Iнститr"гi здiйснюсться вйповйнtr лiцензiй MiHicTepcTBa
освiти i Haplr Украiни,3а галуззю знань "ApxiTeKTypa та будiвництво> та спецiа-пьнiстю

"ApxiTeKTypa та мiстоб,удува ння >, код спецiал bHocTi 1 9 1 :

- на першому (бакапаврському) piBHi - 3а неакредитоваIIою ocBiTHboi програмою "ApxiTeKTypa та
пrбанiзм" за спецiальнiстю 191 "ApxilgкT},pa та мiстобулування>, лiцензованlrй сlбсяг 45 осiб на
piK, лiцензiя вrцана на пiдставi наказУ MilricTepcTBa ocBiTrl i науки Украiни ви 22.05.2018 N933-.п
Та пеРеоtфрмJIена на пiдставi наказу MiHicTepcTBa tlсвiти i нари Украiни вИ 19.04.2021 }{Ь49-л.

- На ДР)Т'ОмУ (магiстерському) piBHi - за неакредIlтованою ocBiTHbcli програмою .ApxiTeKTypar, за
Спецiальнiстю 19 l "ApxiTeKTypa та мiстобудування>, лiцензований о(кяг 30 осiб на piK, лiцензiя
Вllдана на пiдставi нака3у MiHicTepcTBa освiти i HayKlr YKpaiHlr вИ 02.04.2019 }{Ь227-л та
пеРеОформлена на пiдставi наказу MiHicTepcTBa освiти i HayKll YKpaiHlr вiд 19,04.2021 Nq49-л.

1.2, Правила приr'lомч до Приватного замаду *IHcTrrTlT .XapKiBcbKa школа apxiTeKTyp и, у 2О27

роцi (далi - Правrrла прийому) рсrзрсrбленi Прийма_пьною комiсi€ю приватнOго закдаду.Iнстrrтут
nXapKiBcbKa школа архiтектури" (дапi - лрrrfrмальна комiсiя) вiдпrrвiдно до закон()даI]ства
Украiни, у томУ числi УмоВ прlri'rомУ на навчання до закпадiв вищ<ri освiти YKpaiHlr в 2021 роцi,
3атвердженl{х наказом MiHicTepcTBa сrсвiти i HayKll Украiни вИ 15.10,2020 ptlKy JФ1274(далi -
YMoBlr прlлйсlму).

Bci TepMiHrr вжllваютЬся у 3начеНнях, BcTaнoвlteнrrx Умовами прийошrу. 3 питань, що не вrrкладенi
в цих Правtl.пах пplrl"{oMy, слИ KepyBaTl{cb Умовами пplrr-roMv.

1.3. Прийом на навчання iноземнl{х громадян та осiб без громадянства не проводI{ться на
пiдставi .r. 8 ст. 44 Закону Украiни "Про вrrщу ocBiTyo.

1.4. ПрийОм до IHcTrrTlTy здiйснЮсться на KoHKypcHiii ocHoBi. Фiнансування пiдготовки здобувачiв
вlлщсli crcBiTlr здiriснюсться за кошти {riзrrчнrrх та/або юрIцичних осiб,

Мiсця, щ<r {liнансуються за деl)жавнIlм замо&пенням,
квOта дпя iноземцiв вiдсугнi.

ПеlrеЛiК КОнЦ/рсних пl)опозицirl, за якrrмlr здiliснюсться приiiом на KoжHllr'r piBeHb вrlщоi tlсвiти
в}lмадено в Додатку 1 до Правил пprrltoMy.

1.5. BcryпHlrKrl приймаються на IIавчаншя на перш}rr1 курс.

оссlби, якi здобули якi здобули освiтньо-квалitрiкачiйнrлr"r piBeHb молодшого спецiалiста, освiтныr-
професiйНиrl сryпiнЬ фаховогО молодшогО бакалавра, освiтнiй сryпiнь мо.подшог(r бака.павра,
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приIlмаються для 3добrгтя ступеня бакалавра на першrrr-r курс зi строком навчання 3 pokll5
мiсяцiв.

flля здобуrгя ступеня бакалавра за iншокl спецiальнiсткr особrr приi'лмаються на перrпиr-r Kylrc зi
строком навчання 3 рсlки 5 мiсяцiв.

Особам, якi здобулrl освiтньtl-квалi{liкацiйниli 1riBeHb молодшого спецiалiста, ocBiTHbo-
профсiiiНий сryпiнЬ фахсrвогО молодшог(r бакалавра, ocBiTHifi сryпiнь мOлодшого бака_лавра,
мохе бlти перезараховано не бiльше 60 кредrtтiв €КТС,

особа може вступитl{ до Iнституryдля злобугтя сч/пеня магiстра на ocHtlBi ступеня бакалавра,
магiстра та освiтньо-ква-пiфiкачiйного рiвня спецiалiста, злобугOго за iншокr спецiа-пьнiстю
(напрямсrм пiдготовки), за умсrви успiшного проходженIIя вступIIих випlrобlъань.

1.6. ОрганiзацiЮ прrrйомУ вступникiв дсr IHcTrrTlTy здiйснкlе приI-Iм:Lпьна комiсiя, скпад якtri
затверджу€ться наказ(rм Ректора, який с ii голtrвсrю.

Прийма-пЬна комiсiЯ дiе згiднО 3 положенНям прО прrrйма_пьНу комiсiЮ зак/IадУ вrtпlоi освiти,
3атвердженим Вченою радою IHcTrlTyry вiдповiднrr дсr П<rложення про прrrймальну комiсiю
вищого навчального замаду, затвердкенOго нака:}ом MiHicTepcTBa ocBiTrr i науки Украiни вiд 15
жовтня 2015 року Nb 1085' 3аре€строВаного в MiHicTepcTBi кrстицii YKpaiHlr 04 лrrстопада 2015
l)oкy за Nb l353127798.

PeKTtrP забезпечуе дотриманНя законодавства YKlraiHll, у r.oMy.Irroli Умов пptll-roмy, IIравlrл
прrrйому, а також вiдкрlrтiсть та прозорiсть робсrтlr прlrймальноi KoMicii.

РiшеннЯ пptrl"rмaлbнoi KoMicii, прийняте в межах if псlвноважень, € пiдставою для вllltання
вiдпсlвiдного нака3У Ректора IHcTrlTlTy та/а(ю вI{конання пр()цедур Bcц.TlH<ri кампанii.

Yci питання, пов'язанi з приr'л<rмом до заКIIаДу вrлщоi освiти, вlrlriшгуlоться приfiм;t_пьною комiсiсю
на ii засiданнях. Рiшення приI-rмальноТ KcrMicii оприлюднюються на офiцiйному BeбcafiTi закпаду
вrrщоi освiти в день пllийняття або не пiзнiше наступного дня пiсля прийняття вiдповiдногсl
рiшення.

Порядtlк роботи приймальноi K<rMicii (днi тижня та гtlдlлнrr):

* протягом року - булнi лнi з 12:00 ло 14:00;

* У перiол з 0l липня по 30 веlrесня 20?0 рOцу - з понедiлка по п'ятнlлцкr з 12:00 до 18:00, по
субсrтам з 10:00 по 13:00, KpiM випадкiв встановлених роздiлсrм 2 Правrrл прrrйомч.

1.7. Всryпнl{мм на час вступy мiсця в rypToжIrTlcy }1е надаються. YMoBll та гарантii пtlселення
сryдентiв до г\Фтожитку BcTaHOMeHi в Положеннi прtl особливостi користування rypToжIlTKaMIl
закпадiв tPaxclBrri передвIlщоi та вищоi {lcBiTtt, затвердженому наказом Мiнiстерс.гва ocBiTrr i HayKlr
Украiни вiд 21.11.2019 м1452та Положенням про кOристування гуртож}rткOм Iнстlt,гугу,
затвердженомч наказом Ректора вй 23.12.20l9 }ф001-г. Кйькiсть вiпьнrлх мiсць - 30.
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1,8. В IHcTllTp,i наявнi MtrxйrrBclcTi дlя навчання сrсiб з особлrлвимrl ocBiTHiMrl потребамlr (звук<rве
обладнання, дOдатко ве освiтле ння, елеме HTI{ достр HocTi тощо ).

2. Строки прийому 3аяв та документiв, конкурсного вiдбору та зарахування на
НаВЧаННЯ, ПОРЯДОК ПРИЙОМУ 3аЯВ та документiв мя участi в конкурсному вiдборi

2.1. ДlЯ осiб, якi встуrIаютЬ на trcHoBi rrtlBHoi загальнсli середньоi с_lсвiти дпя здоб}ття сryпеня
бака_павра за денною tРормою здобугтя ocBiTrr:

01 липня початок реестрац ii ел ekTpoнHtlx ка бiнетiв вступ никiв, завантажен ня
необхiдних дtlкументiв

14.пlrпня Початсlк приriомч заяв та докl,лtс:нтiв вступникiв

16 лlrrlrrя, l8:00 Закiнчення пpIrI'{oмy заrIв та дсrкументiв д,rя осiб, якi uсrl-ають на crcHoBi
спiвбесiдlr, всчц HI{x iсп итiв, творчlrх KoHKypciB

23 лlrппя, l8:00 Закiнчення пplrl"ro'y зiulв та дсrкументiв для осiб, якi вфпаю'ь за
резул bTaTaMrl зовн iш н ього незале)r(ного оцiнювання, а та кож BcTyпHIrx
iспrrтiв та творчr{х KoHKlTciB, якi були складенi з 01 по 13.дlлпня

14 лrrпня -

23 лrлпня

П роведен ня TBOpLI tlx KrrHKvllciB, встчп н их iсп llTiB

17 липня -
19 ллrпня

Проведення r:пiвбс.сй

10 серпня Надання рекомендацil"л до зарахування та опр}t.пк)днення списку
рекомендованих д.пя вступникiв

дсr 20 серпня,
18:00

BrrKoH ання вст)цI HI{Ka MIl BIl мог до :}арахуван IIя

Не пiзнiше 30
вересня

l}alraxyBalI rrя всцтt HrrKiB
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2.2. !ля осiб, якi всryпають на ocнoBi ос:вiтньо-квалiфiкачiйного рiвня м()лодtшог(l спецiаriста,
освiтньсr-пlrофсiйного ступеня {lаховог<r молодшого бак:rлавра, освiтньогtr fi}rпеня молодшого
бакалавра л.пя здобуття ступеня бакалавра за денною {юрмою здоб}ття ocBiTrr та.rця осiб, якi
вст}пають для здобугтя ступеня бакалавра за iншою спецiальнiсткl:

Ptlзtrcl.rllHa€Tbcя

14 лrlпня та
закirrчусться 23
лlrпня, 18:00

Прlrйом зiLrIв та дсlкументiв BcTlTtHrrKiB

24 липня - 30
лиtIня

Фаховi вступнi вlrпробування

10 серпня Надання рекомендацiiл до зарахування та сrпрIrлюднення сп}rску

рекоменд()ванIrх для встчпнlrкiв

до 20 серпttя,
18:00

Brr KcrH ання вст)цI никамI{ Bll мог до зарахува н ня

Не пiзнiше 30
вересня

Зарахлъzrння BcryTt ник iB

2.3. fuя осiб, якi вступають дця здоб}ття ступеня магiстра:

Розпочrлнасться 11

травня та
закiнчуеться 03
червня, 18:00

Реестрацiя встl,пникiв для складання €диного вступного iспllту з
iноземноi мови

22 чеlrвня - 25 чеlrвня Прlrirом заяв та локл,лtентiв лпя осiб, якi всryпають I{a ()c}toBi вступнrrх
icпrrTiB (замiсть документа прrr здобугrrri освiтнiй рiвегrь може
подаватись довiдка про завершення навчання)

30 червня Ос: н<lвна сесiя €дrrнt)го BcTyTI IIогtl iспиту

0l -,lиrrrrя Початtrк ресстрачii електроннlлх мбiнетiв встчпникiв, завантаження
необхiдних документiв

Розпо.tllнаеться 15

лIлпня, закiнчусться
23 липня, 18:00

Приiiом заяв та докlментiв всryпникiв, якi вступають Ila ocHoBi €BI
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2.4. Дllя вступу на навчання дrя здrrбугтя ступеня магiстра на rrcHoBi здобугого mупеня вrrщоi
ocBiTrr бакапавра встанов,]Iюються дсrдатксlвi cTpotсlr прийому заяв та документiв, конкурсного
вiдftrру та зарахування на навчання:

Розпочинаеться 15
вересня, закiнчусться
29 вересня, 18:00

Приfrом заяв та докlментiв BcryIrHrrKiB

29 веliесня - 01

жовтня
Фаховi BcTprHi вlrпробування, BсT)TIHi iсllитlr

Hcl шiзнiше 02 ж<rвтня Оприлюднення рейтr{нговtrl,о cпIrcкy iз рекtlмендацiями щодо
зарахування

до 04 жовтня, 18:00 Вlrконання всIчпникамl{ вI{мог ло зарахування

дtr 10 жt,lвтня Зарахува ння Bcrtп н икiв

2.5. Пiд tlac вступУ на rlебюджетнi KotrKypcHi прtlпозlrцii всryпники на ocHoBi сryпеня магiстра
(<rсвiтньо-кваr_пiфiкацiйного рiвня сrrецiапiста) можlть за ix вибоlrом аб<r податI{ результат €диного
вступного icпlrry, або cKпacTrr вiдповiдниЙ встrднlrЙ iспrrт в Iнститугi.

2.6. ВсryпНIrкl{ подаЮть заявll тiльки в електl)оннiй (юlrмi, KpiM випадкiв насryпних вltпадкiв,
коли заrIви подаються викlIючн() у папер<rвiй t|юрмi:

- для реа7liзацii права на вступ за iспитамlr (у разi вiдсlтностi у BcTrTlHI{Ka хоча б trдного iз
сертифiкатiв ЗНО 2018 _ 20?1 p<rKiB), спiвбесiдою, наказ()м М 560 або наказом Jllb tig7 вiдповiдно
до Умов пplliiclMy;

З 19 липня по 30
лI{пня

Фаховi встиrнi вrlпробчвання, вступнi iспlrти з iноземноi MoBll д,rя
осiб, що вступак)ть на ocH<lBi ступеня магiстра

l0 серпня Н:цання рекомендацiй до зарахування та опрlrлюднення списку
рекомендован I{x дl я встчпнrrкiв

ло 20 серпня, 18:00 I}иконання вступнllками вимог до зарахування

Ile пiзнiше 30 вересня Зарахування BcTlTlHrrKiB
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- дпя реалi3ацii права на повторне безоп-патне здобугтя освiти за бкlджетнi кошти вИповИно до
Умов приliому;

-за наявнОстi рсrзбiжностеЙ вданr{х всIупника в €flЕБО (прiзвrrще, iм'я, п0 батьк<rвi (за наявностi),
дата нароДження' стать' громадянСтво тOщо) i у вiдповiЛномудокуМентi прсr ранiше зд<rбугу ocBir-y
та у сертrrфiкатi зовнiшнього неза-цежного оцiнювання;

-у разi подання iноземного докr{ента про ocBiry;

-у разi подання докуr*лентiв iноземцями та особамrл без гlrомадянсгва;

-у разi подання докр{ента про ранiше здобуry clcBiry, виданого до запровадження tрtrтtrпсrлiмернl{х
технtlлогir1 ix виготtlвле ння ;

-у разi подання 3аявt{ пiсля завеl)шення cтpoKiB роботи електронних мбiнетiв;

- дrя реалiзацii права на нарахування додатковI{х балiв, передбачених абзацом дев'ятllм пiдпункry
1 пункry 7 роздйуYII Умов прийtrму;

- у разi неможлllвосri заресструвати електронниii кабiнет або шодати заяву в електрOннii'л {юllмi з
iнших прllчIлн, що пiлгверджено довiдкою прl{r-{мальноi KtrMicii IHcTlrryTy.

Всryпнrrки можугь податlt не бйьше 30 заяв на небюджетнi KoHKypcHi пропtlзlлцii,

2.7.3аяьа В електроннiй формi пOда€ться BcTиIHllKoM шляхом заповнення електроннсli фtrрми в

режимi онлаiiн та ро3гляда€ться прrrr"rмаrьною ktrMicicю у порядку, вl{значеному закOнодавством.

Вступникrr можYть зверн}T ися до консYлЬтацiйного центрУ будь-якого закдiцу вrлщоi освiти з
метою створення електроннtrго кабiнету, внесення заяв в електроннiй {юрмi, завантаження
ДОДаТКа дО документа про ocBiTy, на сtcHoBi якого вiдбувасться вступ, довiдкlr прtr реестрацiю
мiсця проживання (за псrтребlr) згiдно з додатком 13 до Пlrавил ре€страцii мiсця про)lсиваrIня
Та ПОРЯдКУ передачi оl)ганами реестрацii iнформачii до €диного державIIого демографiчногсr
ре€стру, затвердл{ених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вй 02 березня 2016 цlку Nb ?07,

2.8. Заяву в паперовiй формi вступнItк пода€ особrrсто дсr прийма,пьноi KtrMicii Iнстlrтугу.
BЙcrMocTi KoxHcri 3аявI{ в паперOвому вllглядi ре€стру€ уповноважена осtrба прrrriмалыrоi KoMicii в
€ДЕБО в день прrrйняття заяви.

2.9. У Заявi вступнIrки вказують конк}.рсну пропозlлцiю iз зазнаtIенням спецiальностi (прелметноi
спецiальностi, спецiалiзаlii, ocBiTHboi прогllамlл) та фiрми здобугтя освiти.

пй час подаI{ня 3аяв на небкrджетну конкурсну пропозIrцiю всryпники претендують на r{асть у
KoHKllci викJIючнО на мiсцЯ за кOштИ фiзlлчнlлХ та/або юРl{дlrчнlтх осiб i попереджаються пр()
неможлlrвiсть переведення в мФIсах всryпнtli кампанii на мiсця державногсl або регiоIIального
замOвлення.

2.9. ПiД ЧаС пОдання 3аяви в паперовiй формi BcT)дlHl{K особистсr пред'яв.пя€ орlлгiнапlr:
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-докr{ента (одного 3 документi"), що псlс:вiдчус особу, передбаченого 3аконом Украiни *I11ro
€длнllй дерхавнlrй лемографiчниr-r ресстр та докF{ентlл, що пiлгверлж1,1оть гр()мадя}Iство,
пrrсвiдчукrть сrсобу чи ii спецiа_пьний Статус,;

- вiйськово<rблiковог<r доку1!{ента д,rя вiiiськовозобов'язаних (KpiM вrrrrадкiв, передба.lених
законодавством);

-докуlrенТа дерхtавнОго 3I)a3Ka про ранiше злобугиЙ ocBiTHir"r ступiнь (освiтньtr-квалiфiкацiйнlrii
piBeHb), на rrсновi якого здiйснюсться вступ, i додаток до нього;

-документiв, якi пiдтверджук)ть право вступнI{м на зарilх}ъання за спiвбесiдою, на rlасть у
KoHKypci 3а результатамll BcTyПHrrx iспитiв та/або квотою-1, квотою-2 a(xr квотою-3 на ocHoBi
повноi загальноi середньсri освiти, на rrастЬ у KcrHKypci за iспиташrи пiд час встуtry ддя здобlття
ступенЯ магiстра на ocHoBi ступеня бакапавра, магiстра (rrсвiтньо-ква,лiфiкачiйного рiвня
спецiапiста) замiсть €дин()го вступного iспrrry з iноземноi мови Ta/a6<l €дl{ного фахЪвого
встчпн ого вlrпробування.

Всryпнrrки, якi проживають на тимчасоВО OýiTIoBaHili теllиторii YKpaiHll або пеllеселrrлlrся з Hei
пiсля 0l сiчня 202l рOку, а такоЖ вст)тIник}r, якi проживаю,гь на терlrторiях, де органIл державноi
еладlr тимчасово не здii'rснюкlть cBtli повнOваження, п()дак)ть документlr з уl)ахуванням
особливостеI-1, передбаченrrх наказамIл Nb 560, Nь 697 вiдпtlвiдно.

ЯкщО 3 об'сктlrвНr{х пl)trчиН докуменТ про здtlбуГlrit освiтнiЙ стlпiнь (освiтньсгквалiфiкацifлнlrй
piBeHb) вiдсугнiй, мOже подаватltсь довiдка дерхавного пiдпрllсмства .IHфrpecyl)c> a(rо вrrпllска з
ресстру локументiв про ocBiry €длrноi державноi базлr :з питаI{ь освiти про rlого здrrбlття, у тому
T ис,lti без псlдання долатка до документа про здоб}тlri{ oc:BiTHifr (освiтньсr-кваr_пiфiкачiйниir) piBeHb.

2.10 . До заJIви, поданоi в паперовili формi, вступник д()да€:

- копiю документа (rrднtrго 3 докуN{ентiв), шtо посвiдчус особу, передбаченогtr 3аконом
Украiни пПро €дlrнrrr1 державниfi демtrграфiчнlrй ре€стр та документIt, що пiдтвеlrджуrоть
громадянство, посвiдчують особу чи ii спецiальнrrй статусr,

- копiЮ вiйськовооблiковсrго докр{ента -для вit-lськовозrrбов'язанlrх (KpiM випадкiв,
передбаче них законOдавством) ;

- копiЮ докумеIrта державнOго 3ра:}ка прсr ранiше здобугlrir освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiirниl'r)
piBeHb, на ocHoBi якого здiйснюеться всryп, i копiкr додатка до нього;

- копiю сертlrфiката (сеlrтифiкатiв) зовrriшнього не;}ацежнtlго trцiнювання (д,тя вступrlrлкiв на
ocHoBi пtlвноi зага_пьнtri середньоi освiти та <lсвiтньо-кв:rлiфiмцir'rного рiвня молодшого
спецilt-пiста) або екзаменацiiлного листка €дI{ного фахового вс.тупного вlлпробува ння / €дIrного
вступного iспlrry (v визначених цl{мI{ Умовами вип:цках);

- чотlrри кольорtrвi {rtr.гокартки розмiрсlм 3 х 4 см.
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2.11. Yci ксrпii дсlкуМентiВ засвiдчуС за оригiналамlr прийма-'lьна ксrмiсiя IHcTrlT,r"ry, до якого вони
подаються. Копiiдокумента, що посвйчус особу, вiriськового KBIITKa (посвiдчення про прlлпlлску)
не пiдлягають засвiд,lgнню. Копii локументiв без пред'явлення rrрrrгiнмiв не прrrr-rмаються.

2.12. ПрlrйМа,]Ьна ксlмiсiя здiriснюс пеlrевiрку пiдстав для ()трIIмання спецiальних умов для
3арlжуванНя за спiвбесiдокr, на r{асть у KoHKypci за результатами вст)цнrлх iспrrтiв та/або квоток)-
l, кв<rтtrю-2 на ocH<lBi повноi зага_тlьноi сеlrедньоi ot]BiTrl, спецiальнrтх умов для ylacTi в KoHKvpci за
результатами встуtIних iспитiв пiд час вс-гупу на:здобl.ття ступеня магiстра на ocHoBi здrrбугогtr
ступеня бакалавliа, магiстра (освiтньо-квапiфiкацiйн<rго 1riвня сlrецiалiста та спецiальнl{х у!{ов д7Iя
осiб, якi зарахованi на навчанНя за коштИ фiзlлчнlrХ та/або юРидItчнI{х осiб для здобуття
tlсвiтнього ст1пIеня бак:tлавра (магiстра медичного, с|lаllмацевтliчного абtr ветерlrнарного
спрямувань) на ocHoBi повн<ri загальноi середньоi <lcBiTrl, на переведення на Ba112HTHi мiс:ця
держаRноГо 3амовrIеНня та за рахуноК rliпboBrrx пiльговrш державних кредrтiв.

11риймальна комiсiя здirlснюе пеllевiрк,ч середньOго бала дtrкумента IIро ocBily, п()данOго в
паперовifr с[юрri (обчислюс в разi вiдсугнсrстi), затверлжу€ r-rс)го cBoiM рiшенням i BrrocrrTb
irlформацiю про серелнiй бап докумеIrта про освiryло €дЕБо. У разi подання вступнl{ком заявtt в
електроннifr фрмi п1lllйма_пьна комiсiя здir"rснкrе перевiрку середнього бала лсtкумента про crcBiTy
на пiдставi його cKaHoBaHoi к<lпii (cPtrToKtiпii).

2.13. Прийммьна комiсiя розгляда€ заявIl та док}т,!ентIt встчпнltкiв i пprlr'lMae рiшrення про допуск
дсr yracTi в конки)сному вiдборi для встуч на навчанн я до зzкJIа,ду вищtri освiти пр()тягом Tl)box
рOбо,IиХ днiв З дати ре€сТlэацii заявlt в €.ЩЕБО або отримання резу,цЬтатiв встчПнIIх вIlпробувань,
але не пiзнiше наст}цного дня пiсля завершення uриrltrму дtlюrментiв. Ошlrlrпюднення потOLIних
реrlтингових cпlrcKiB BcTylrHrrKiB здiйснюеться на офiцiflному вебсаliтiIнстlrтугу на пiлставi
данl{х, BHeceHIlx до €ДЕБО.

2.17. Факт ознаrlrrмлення BcTyпHrrKa з Правll.пами приriомч, наявною лillензiсю i сертlrфiкатом
пl)о акредитацiю вiдповiдноi ocBiTHboi програмI{ (спецiальностi), а також сРакт
наявностi/вiдсугностi rtiдстав дlrя ylacTi у kclHkypci за результатами всцIплlих icпrrTiB, зарахуваI{ня
за спiвбесИою,3арахyвання 3а квотою-1, квотою-2, квоток)-3, квотою-{ фiксукlтыя в зirявi
вступнIlка та пiлгвердж}rють(:я rlого ос:обистlrм пiдпlrсtrм пiд час подання заяви у паперtrвiй
<фpri,

У разi подання дtrкушtентiв на неакредlлтованi trcBiTHi програмl{ (спецiа-пьностi), tPaKT
сlзнаiiомлення вступника з частиною шостою стат,гi 7 Закtlн,ч Украiни *про вrrщу ocBiTyo
фiКсl,еться в пtIсьмовому повiдомленнi щодо поiнформrrваносгi про вiдсlтнiсть акредиr.ацii та
пiдтверлхусться йогtr особистrrм пiдпrrсом пiд час подан}Iя заявIl у палеровifl фоllмi.
встvпнrlк ма€ право до датlr закiнчення п()дання електронних заяв скас\rвати у власномч
електронНому кабiнетi rrодаtlУ HrtM ранiШе заJIву, заре€стровану та дOпущену до кOнклх]у у
закладах вlrщоi tlсвiти, без права подання HtlBoi заявl{ з такою ж прiоllитетнiстю.

Паперова 3аява, заре€стрована в €flЕБО, монtе буги скасована Iнстит)том на пiдставi 1liшенlля
приiiмапьнtli KoMicii до дати закiнчення прl{I"rому дtlкументiв на навчання лпя заяв у паперовiй
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tP<rPMi 3а умови допущення технiчнtli lIомllлки пiд час tsнесення вiдповiдних данllх до €flЕБО, щсl
ПiДТВеРЛЖу€ться актом IIро допFценутехнiчну поми,'lку, який с{юllмовано i роздрровано з
€ДЕБО. СКаСОвана 3аява ввiDка€ться неп()данок), а (raKT такOго подання апудю€ться в €ДЕБО.

LПеКтlrОнна зzuIBa, заре€стрована в €flЕБО, може бугrr cKaccrBaHa Технiчним адмiнiс.гlrатором
€ДЕБО на пiдставi офiцiйного рiшення Розпорядника €ДЕБО не пiзнiш як за день дсr закiнчення
пОдання електроннI{х заяв за yмoBl{ вI{явлення технiчнtri помl{лки пiд час внесення вiдпt,lвiднrrх
данllх дО СДЕБО. Скасована заява вваr(а€ться неподанок), а факт такогtr поданIlя ануJIю€ться в
€дЕБо.

TexHi,lHrrri адмiнiстратор засобами мобйьного зв'язку аСю електр()ннOг() зв'язку повiдомляс
BCTvПHl{KoBi прсl скасування заяви в день ii скасування, пiсля чогtl вступник може податIr нову
заяву з такою самок) пlriоритетнiстю,

2.18. ПИ ЧаС пРиiiняття на навчання oci6, якi подають дочумент пllо здобугlrй за кордоном
ступiнь (1liBeHb) освiти (далl - !окумент), обов'язковOю € процедуl)а вlлзнання i встансlвлення
eKBiBaцeHTHocTi floKyMeHTa, що здiliснюеться вiдпсlвйн<r до нака:}у MiHicTepcTBa освiти i HayKll
YKpaiHlr вiд 05 травня 20l5 1loKy NЬ 504 "!еякi lll{тання вIлзнання в YKpaiHi iноземнrлх дсlкументiв
про ocBiry", заре€строваного в MiHicTepcTBi юстrrцiiУкраiни 27 травня 20l5 рокуза }Ф
6|4/27059.

2.19. ПИ чаС поданн я 3,dяв та докуN{ентiв для здtrбr"rгя ст),пеня молодшого бакапавра, бакалавра
(магiстра ветеринарного спрямування) на ocHoBi tlсвiтньtr-квапiфiкаuiйного рiвлlя мололпJого
Спецiа_пiСта мож}"ть приЙматrrся як документи про освiтньо-ква,riфiкацifлнrлl"r piBeHb молодшогtl
спецiiа_лiста, що вIIг()товпенi вiдповiдно д<r пocTaнoBlr Кабiнеry MiHicTlliB YKpaiHlr вiд 31 березня
20l5 року N's 193 "Про докр!енти про вrrщу ocBiTy (HayKoBi ступеrli) державного зразка,, так i
дОК}'t'Iенти пр<l сlсвiтньо-ква_лiфiкацiйниii piBeHb молOдшOго спецiалiста, що вl1готовлеrri згйнtr з
ПосТанOВОкr вiл ?2.дIIпня 2015 pclKy Nb 645 "Про доrсументlr пl)о загальну середнк) та прtrlресiйrrо-
технiчну crcBiTy державного зразка i додаткlr д<r Hllx>.

3. Конкурсний вiдбiр

3.1. КОнкурсний вiдбiр для здtrблття ступенiв вlrщоi освiти здir"lснюеться за результатамIt вступнIrх
вrrпрtrбувань на ocHOBi кtlнкиlсного бапа, якlлrt розрахOвусться вiдповiдно до Умов та Правrлл
прлrrlомч.

У 202l рочi приЙмаються сертlrфiкати зовнiшнь()го неза_пежногtr tlцiнювання 2018, 2019, 2020 та
2021poKiB.

3.2. .Щля осiб, якi вступ:лють на ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти для здtrбугтя стутIеня
бак:ьпавра вступнi вlлпробування проводяться у наступних формах:

- Зовнiшне незалежне оцiнкlвання (надапi - 3НО) з першого предмету - yKpaiHcbK<li MoBrr та
лiтераryри;



хшА

xRPKIBcbKA
шк()лА
APXITEKTYPП

- ЗНО з другого пl)едмету - MaTeMaTlIKa;

-твtrрчllй конкурс (2 ceccii: "Поlrт4юлi0> та <Спiвбесiда").

Конкlрсний бал розрахову€ться за сРормулою:

Конкцrсн'uitбм(КБ) = К1 х П1 + К2 х П2 + к3 х П3 + К4 хА+ К5 х МЛ,

де Пl, П2 - оцiнки 3НО з першого да другого предметiв,

П3 - оцiнКа з творчоГо конк}?сУ (лорiвнкlе вiд l00 до ?00 ба_лiв),

А - середнiй бал документа про повну заг2lльну середнк) ocBiTy, перевеленого у шкалу 100-200
балiв (д<rлатtrк 5 до YMtlB пliиirому);

MJI - оцirrка:}а MoTlrBarIiйHlrrl л}rст, переведе}I у шкаIry вiд 100 дсr 200 бzчпiв;

К1, К2, К3, К4 е невiд'смними BaгoBIrMrr Kc_lec}ri iснтами, що дсrрiвнкrкlть К1=0,2 , K2=0,2,It3=0,5,
К4=0, К5=0.

Максима-пьний KcrHKypcHrrrl бм = 200.

Оцiнки з документа пр() повну загаJ,Iьнч середн ocBiTy, якi вrrставпенi за Гr-бальн<rю шкадою,
ВРаХОВУЮТьСя таК: "3u вИповИас r,6о, "4" Bi iда€ "$", о5" вйповiдас "12>. За вiдсlтlrrrстi з
об'€ктrlвнrrх пl)ичин додатка д() д()кумента tlpo загальну середнк) ocBiry його середнiй ба,l у
12бальнiй шка-пi ввiлJка€ться TaKltM, ll1o дорiвн

Осtrбам, якi е членамrл збiрнrrх кOманд YKpaiH брапlr участь у мiжнароднrrх олiмпiадах
(вiдповiдно дtr наказiв MiHicTelrcTBa trсвiти i Hzr Krr YKpaiH lr ), Ол iмп iirc bкItx, Па рал iмп iiic:bкrrx i
fiефiмпiйськtlх iгl>ах (за поданням MiHicT мсrлllдi та спорту YKpaiHll), зараховуються
оцiнкrr по 200 балiв з двох встуIIних виllрtlблъа ь за ви(хlром встиrнl{ка.

Пlllлзеllам та переможцям чемпitlнаr.iв €вропlr . .IемпiOнатiв CBiTy з олiмпiйськrrх видiв спорry
iадrr, чемпitrнатiв YKliaiHlr (з олiмпiйськrrх вrцiв(v томlr,rrrслi серед шко.пярiв), BcecBiTHboT Гiм;

спорту) пiд час вступу на навtIання за спецiаль ямlr 014 "Середпя ocBiTa (Фiзrr.rна кчльтlра)"
та 017 *Фiзи.rr,rа ку.пьryра i спорт, останнiй до [IoK встаII()в.IIк)€ться piBHrlM J.0, а якtцсt
KOHKypcH}rr"r бап всryпнItка прlt цьому перевIr
fioKyMeHToM, що lliдтверджус статус rrрI{зера

олiмпiад в piK вступу з базtrвrлх предметiв пiд чl
спецiаль HocTerl, якrrм нада€ться особлrt ва п iдт

?00, BiH встанов.лю€ться таким, що дорiвню€ 200
перем()жця зазначенI{х змагань, € дl{ru]Iом

BcTyIIy на спецiальностi, визначенi у перелiку
,мка (дtrдаток 2), oc:TaHrrir'r додаIrок

(грамота, cepTll фiкат тощо ), виданиr'r tlрган i рами змагань з визнаLIенI{ям власного прlзвIrща
та iMeHi особI{, назви змагань, дати, мiс:ця ix п1l

П рlrзерам ( осtlбам, наг()р()дженllм дI{L[омамl{

едення, зайнятого мiсця та результату.

- III ступеltiв) ГV етапy ВсечкраiлIських учн!96r*rrх

встанOвrIюсться 1liBHllM 10, а якщо коlлкиlсний
встаIIов7Iю€ться TaKIlM, що дtrрiвнюе 200. IH<Ptr]

встчпника прIr цьому перевlrщу€ 200, BiH
ацiкr про HIlx пJ)IrI"{Ma_пbHi KoMicii отримчють з

еДЕБО. Учаснлrкам BceyKpaiHcbKoi tlлiмпiадlr кпаду вишlrri ocBiTrr для пpoqrcil"rHcli орiснтацii
BcTlmHrrKiB на ocHcrBi повноi загапьноi середнь(, i ocBiTlr зi спецiа_пьн()стей, визнааIен}lх Перелiком
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СПеЦiаЛЬнОСтеii, яким нада€ться особлива пИтрl{мка, можlть нарахOв}tsатись додатковi бали до
ОЦiНКlr СеРтифiката зовнiшнього незалежного оцiнювання з одного вiдповИного предмета пiд
ЧаС РО3РахунКу конк}?сного бала в цьому закпадi rrсвiти в обсязi вiд 1 до 20 балiв, але не вище нiж
200 ба_пiв 3а предмет. BceyKllaiHcbKi олiмпiадIr замаду вищtri ocBiTll проводяться вiдповiдно до
ПСrлсrження про BceyKpaiHcbKi rrлiмпiадIr вищого навчаIrьного закладу лпя профсil"лноi орiснтацii
BcTlTtHltKiB на ocHсlBi повноi загальноi середньсri освiти, затвердженого наказOм MiHicTepcTBa
освiти i наlки Украiни вИ 21 грудня 20lб року },lb l587, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстlrцii
Украiни 10 сiчня 2017 рокузаNЬ 16129884.

OcTaTo.rHcl конкурсний бал множиться на регiональний (РК), гмузевий (ГК) та сiпьськlrй (СК)
КОеtРiЦiСнти шляхом I"tого мнOження на ix добугок, в порядку та на умовах, визначенlлх YMoBaMrr
прrлr"rому.

Якщo пiсля домноження на коефiцi€нти конкуlrсниi'л бап пеlrевlrшryс 200, BiH встановлю€ться
таким, що доlliвню€ 200.

3.3. .Щля oci6, якi вступ:rють на навчаняя для здобуrгя ступеня бака.павра на ocrroBi ocBiTrrbo-
КвалiфiкацiЙного рiвня молодшого спецiалiста, освiтньо-професiйного ступеня фахового
МОЛОдпОгО бакалавра, освiтньою ступеня мододtIого бака.павра заl)аховуються результати
встулних вrrпробувань:

- ЗОвнiшнс не3а.пежне оцiнювання (надацi - ЗНО) з першого предмету-украiнськоi MOBI{ та
лiтератури;

--ЗНО3другого предмету- на вlrбiр вст},пн}rказ математикlr, iсгорiiУкраiнrr, irlоземна мова,
хiмiя, бiо.погiя, географiя, фiзlrка;

- фахового вступного вrrпрсrбування "Порт{хlлiо та спiвбесiда".

Конкурсний ба-п ро зlrахову€ться за фrrр м,члою :

Конклrснпftбал (КБ) = КlхПl + К2хП2 + К3хП3,

Де П 1, П2 - Оцiнюr зовнiшньсrго незапежного оцiнювання або вступнlлх icпrrTiB з IIершого та
другOго предметiв (за шка.пою вц l00 до 200 ба_пiв),

П3 - оцiнка фаховtrго вступног0 влtпробування (за шка_пою вiд l00 до 200 бапiв),

Kl, к2, К3 - невiд'емнi ваговi коефiцiснти, що дорiвнюють Kl=0,25, К2=0,25, К3=0,5.

Максrrма-пьний ксrнкдlсниri бал = 200.

3.4. Щла oci6, якi вступають для здобrrтя ступеня бакалавра за iншою спецiапьнiстю, вступнi
випробування проводяться у формi фахового вlrпllобування.

Конкдrсниii бал розрахову€ться за {lормчлою:

Конкцrсний бм = П1,
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що оцiню€ться вИ l00дtl200де Пl - оцiнка з фахtlвtrгО вlлпробування .ПсrртсРrrлiо та спiвбесiда,.,
бапiв,

Максrrмальний KoHrq,pcHlrrl ба-л = 200.

3.5. ,ЩлЯ осiб, якi вступають для здобуття ступеня магiстра, зарахOв},к)ться результати вступних
вlrпрсrбувань:

- €диного вступного iспlrту з iноземноi MoBrr у формi тесту з iноземноi мови (англiйська, нiмецька,
фllанцрька або iспанська) або вступногtr випробlъання з iноземноi мови (у випадках,
передбаченrлх YMoBaMlr прийому) ;

- c|laxoBe вступне влrпробування "Портфtrлiо та спiвбесiда,.

KtrHKypcHllй бап розрахOву€ться за {юрмулою:

Конкурснпfi бм (КБ) : Kt хПl + К2хП2,

де П1 - оцiнка сдltного встуIIнOго iспиry з iноземноi мови у формi тестуз iHtlзeMHoi MoBrr
(англiйська, нiмецька, сllранцрька аб<r icпarrcbKa) або вступного випробування з iнсlземнсri мови у
вIlпадках, перед(rачеНrrх YMoBaMll пlrийомУ (за шкалоЮ вiд 100 до 200 бапiв),

П2 - оцiнка фаховогО вступнOгО випробування (за шка-/IоЮ вИ 100 до 200 бапiв),

Kl, к? - невiд'смнi ваговi коефiцiснтl{, що дорiвнюють К1=0,25, К2=0,75 .

з.6. Мiнiмальне значення кiльксlстi балiв iз всryпних випробувань, з якими встчпник доtryска€ться
дlr ylacTi у KoHKypci дорiвнюс 115 балiв.

3.7. Результати вступних iспrrтiв та творчIlх KcrHKypciB дця BcTyпHrlKiB на ocH<rBi повноi загальноi
середньоi rrсвiти оцiнкrються за шкалOкl вiд 100 до 200 балiв.

оцiнка за творчrrй кOнкурс обчrlслюеться як середн€ арисрметlлчне oTpl{Maнllx бапiв за кожну
сесiю кOнкурсу, яких не може бугlr бiльше Hix Tplr.

вступнrrки, якi отрималrr сrцiнку нижLIе мiнiмальнt) встановленсlго прlrймаrlьною комiсiею бапа на
одrriй 3 Hllx, не допускаються дrr участi у насryпнiri сесiiтворчог0 конкурсу та конкл)сному вiдборi
на навчання.

програмlr спiвбеси, якi включакrть i порядок сlцiнювання результатiв спiвбесiди, затверджус
голOва прlrймапьноi koMicii закладiв вrrщоi освiти не пiзнiше нiж за Tlrlr мiсяцi д() поtIатку
прlrйому документiв.

Всryпнi icпrrTrr мя вст},пникiв на rrсновi пtlвноi загапьнсli середньоi освiти та для всryпникiв на
ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйногtr рiвня молодшого спецiалiста, якi вtlни проходять замiсть
зовнiшньсlго не3алежного оцiнкrвання, проводяться за I]рограмами зовнiшлlього неза_пежнOго
оцiнкrвання, Всryпнi iспrrти з iнсlземноi мови для вступникiв на здtrбугтя освiтнього стyпеня
магiстра проводяться 3а пр()грамою €дIrнOго всryпного iспlrту. Гtшова прItI-{мапыrоi KoMicii
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вступн()г() iспиry, якlлi'r мас включати структурузат верджу€ порядок оцi HkrBaH ня за резул ьтатами
пiдсумковогсr бала.

прсrграми творчих конкцlсiв, cTpykTyl)a tlцiнкlr та порядок сrцiнювання, програмrl iнших
вст)iтIних вllпробlъань розрtrСlляються i затверджуються головою приfлмальноi K<rMicii Iнституry
не пi:rнiше Hix за Tplr мiсяцi до початку прltfiому дrrкlментiв. Не доп,чска€ться вкJIюIIення ло
творчих KoHKypciB завдань, що виходять за межi зазначенIlх прогl)ам.

програмlr спiвбесiд, вступних iспитiв, {raxoBrrx вlrпJrобувань, творчI{х задiкiв та творчих
KoHKypciB обсrв'язкtrвo оприлк)днюються на Beбcar"rTi Iнститцу. У програмах мають мiстlлтися
критерii оцiнюванНя, с"груктуРа оцiнки i цсrрядок оцirrюванrrя пiдготовпеностi BcTlTlHlrKiB.

13. особll, якi без поважнItх прIlчин не з'явtlлися IIа BcT)lrHi вlrпробування у визrrа.rенrrri
рOзкладоМ час, особrr, 3наннЯ яких булО оцiнено баламll нихче встанов.ценого Правr.r.памrr
пpIrI"rOMY мiнiмальнt)го 3начення, а також особll, якi забрапи дOкументи пiсшя датlr закiнчення
прrrйому локументiв, до 1"latTi в наступнl{х вступнl{х вlrпрtrбуваннях та у KoHKyPcHtrMy вiдбtlрi не
д()пускаються. Перескпадан ня вступнrж вlлпро(лва н ь не допуска€т ься.

прогlrамlr спiвбесiд, якi вмкrчакlть i порядок оцiнкrвання рез,ультатiв спiвбесiди, затвердх(уються
гOловоЮ приiiмальноi KoMicii та пубпiкуються на cai'rTi Iнс.гrrтуту.

вступнi iспlrти дпя вст)пнrrкiв на ocH<lBi повноi заг;utьноi середнь<ri ocBiTll проводяться за
програмаМи 3сrвнiшнього не3алежного оцiнкrвання trсiб, якi (rажають здобуватr{ вl{щу ocBiry на
clcHoBi повноi загапьноi середньоi освiти. Голова п1llrймапьноi koMicii затвердJку€ порялок
оцiнюванНя 3а ре3YлЬтатамIl вступногО iспиry' якlrй маС вк/Iк)чатIt сTI)}rсT}pY пiдсулrковОГО ба_цz.

Програмlr твOрчIrх KoHKypciB i3 3а3на.rенням ix форми, cTp}rсlypa оцiнкrr та порядок оцiнювання,
програмl{ iншrrх вступнIlх вrrпробувань 1lозробляються i затверлжук)ться гOловою прlrйма-пьноi
KoMicii Iнституry не пiзtriше 31 березня вiлпtrвiднtrго року BcTlTIHcri KaMпallii. Не допускасться
вкrIючення до творч}rх KclHKypciB завдань, пlо виходять за Mexi заjtначенIlх програм.

Програмlr спiвбесiд, встlпних icпrrTiB, {laxoBrrx вrrпроб,чвань та творLIих KOHKypciB обOв'язково
опрIrлюднюються на BeGcar'rTi Iнституry. У програмах пOBrrHHi мiстrrтися критерii t)цiнювання,
структура оцiнки i порядок оцiнювання пiдготовленостi встчпникiв.

Особrr, якi без поважних прIrчrtн не з'яви.пltся на всryпнi випробування у вIlзI{аченItrl розкпадом
час, {lсобlt,3нання яких було оцiнен<r баламlr нlIжче встановrIеногсr ПравrrламIr прr{I-{ому
MiHiMa-ltbHoгo знаLIення, а також {lсобrr, якi за(цэаллr докумеIrтlл пiспя дати закiн.Iення приl'rому
докlментiВ, д<r ylacTi в настчпних встYпних вlлпробуваннях та у конкурсному вiдборi не
допускаються. Перескпадання BcTyпHIrx влrпробува нь не допуска€т ься.

Вйомостi про ре3ультатIr BcT}lIHrж вrrпробчвань та iнших конкурсних показнrrкiв вносяться до
запису про всryпника в €flЕБо, опрrrпюднюються на стендах приймальноi ktrMicii та lta cafrTi
IHcTlrTlTy,
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3.8. Алеляцii на результатlr вступних вlrпробувань, що проведенi Iнстrrтугом, р()згляда€
апеляцiйна комiсiя IнСтитl"гv, склад та порядок poбcrTrr якtri затвеl)джуються наказом PeKTolra.
Апеляцiя пода€ться у письмовiй фlpMi особrrстrr вступнI{ком не пiзнiше наступного дня пiсля
сlпублiкування ре3ульl,атiв всryпнltх вlrпробувань. Апеляцiя розгляда€ться у пlrис.лтностi
вступнI{ка, про час i мiсце повiдомлясться в день подання апеляцii. Iншi питання дiяльнrrстi
аПеЛЯЦiЙНОi KoMicii Реryлюються Полсrхенням про апелячiйну комiсiю IHcTlrTyTy.

3.9. Роботи вступникiв, якi зарахованi на навчання, BrrKoHaHi HllMII на BcT)TIHIrx iсплrтах, творчих
конкурсах, {lахtrвих вrrпрtr(лваннях, спiвбесiдах, зберiгаються до завершення навчання. Taki caMi
роботи всryпнrrкiв ,якi не зарахованi на навLIання, зберiгаються в lнстrrтl"гi одlrн pik в порядку,
вlлзначенОму прl{I'rмальною ксrмiсiею, пiсля чого знIIщ}lоться, про що скпада€ться акт,

4. Спецiальнiумови

4.1. СпецiмьнIlмlt yмoBaMI{ щодо rlacTi у ксlнкурсному вiдборi прrr вступi дпя здобугтя вищоi
сrсвiти на ocHoBi повноi загальнсli середньоi освiти с:

- зарахування за спiвбесiдою;

-r{астьvконкурснrrму вИбrlрiза iспlrтами та/або KBtrTtlю-l, KBtlTclю-2 (квота-1, квота-2 в
Iнститугi вiдсугнi).

4.2. Спецiальнимll vмовами щодо r{ас-ri в кtlнкурсному вiдбоlri пiд час вступу на ocHoBi освiтныл
ква-пiс|liкачiйного рiвllя молOдш()го спецiмiста, освiтrtь<)-прсrtфсiйного ступеня сРахового
молодшого бакirлавра, освiтньогtl ступеня молодшого бакшtавра € г{асть у к()нкурсному вцборi за
iспrлтами

4.3. Спецiа-пьнимИ yMoBaMIl щOдtr placTi в конкурсному вiдборi пiд час вступу на ocHoBi здобlтого
освiтныlго ст)ценя бакалавра, магiстра (освiтньсl-квапiфiкацiliного 1riвня спецiапiста) е yracTb v
KoHK},DcHoMy вiдборi за iспитамrr у замадi вищоi ocBiTlr замiсть €дl{ного фаховогсt вступного
ви пробчва ння т а / a6<l €дlr ного tsступного iспиry

4.5. Перелiк осiб, якi MaKlTb право на спецiальнi умови щодо yracTi у конкурсному вiдбоlri прlr
вступi та порядок 1х застоryвання вIlзначен<r lюздiлом VПI Умов прlrrlомч,

5. рейтинговi списки та рекомендацiт зарахування, реалiзацiя права
ВСryПНИКiВ На ОбРання мiсця навчання, корегування списку рекомендованих,
наказ про зарахування

5.1. Pel"lTrrHгtlBi списки {юрмчються приймапьнокt комiсiею за правr{лами та в IIоl)ядку,
вIl3наченимrr роздiлом IX Умов приI'rому, та оприлюднюються у повнOму обсязi на вебсайтi
закIIаду вищоi clcBiTlr.
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Списки всryпникiв, рекомендOваних до зарахування за кожною конкурсною пр()позIлцiсю,
отрIrмуiоться прlll-rма,,lьною комiсiсю за даними €дЕБо, перевiряються на предмет достtrвiрностi
пOданIlх вст)лlникамrr вiдомостеrl та дсrтрrlмання передбаченrж Умовами пplrl-roцy вIlмог щоло
t[юрмування спискiв, затверджук)ться рiшенням приймальнtri KoMicii i оприлкrднк)ються trlцяхом
рс_lзмiщення на iнформацir-rних стеIцах прийма-пыlих KtrMicir-r та Beбcar-rTi закпалу- вrlщtli ocBiTrr
вiдповiднсr до cTpoKiB, визLIаl{ен}lх YMoBaMrr та Правrrлами пPIrI'roмy.

офiцiirним повiдомленням про надання РекоIчIендацiй до зарzlхуваI{ня вважа€ться опрrr.ilюднення
вiдповйнtrго рiшення на стендах приймапьнtti koMicii Iнстrrтугу, а також вiдtrбражасться y
кабiнетi встvпIlика в €fiЕБО. РiшеtlнЯ при!-rммЫrоi KtrMicii про рек()мендуваIIня до зарах}вання
розмiщусться на вебсаflтi Iнстlrтугу у встановленi Правиламrr прийOму cTpoк}l. Рекомендоtsаним
до зарах}ъання вступнl{мм Mo}rqтb надсlUIатись пtrвiдошпення зас<lбамl{ електронного та
мобiпьного зв'язку.

5.2. Octrбlr, якi lltlдалИ 3аявl{ в паllеlrовiй абО в електроннiй формi та беlrlть у{асть ч конкурсному
вцборi в IнституТi, пiслЯ приriняття прlrймапьною комiсiсю рiшення про р€,к()мендування д()
3арахуванIrя вИповЙно до cTl)oкy, вllзначен()гtr Пр:rвlrлам}r пplrl-roмy, зобов'язанi у cTpOKll,
BcTaHoB.пeHi рtlздiлом 2 Правlrл прrlйtrмч, виконати вlлмогIl ддя заl)ахування:
- податIl особистtl t,lрllгiналrl документа про освiтнiй (оt:вiтныr-квалiфiкацiiiний) piBeHb та додатка
до ньOго, сертифiкатiв зовнiшнього незаJIежногtr trцiнювання до прltrlмальноi KclMicii IHcTlrTyry;
- ylспacTlr догtrвiр прtr навIIання мiж IHcTrrTlToM та вступником (за yracTi батькiв або законнrж
пl)едставн икiв - для неповнол iT Hix встр HllKiB ).
flодатково уклада€ться договiр мiж IнстиryтOм та {liзичною
платну trсвiтню пос[угу дrя себе абсr дпя iнlпоi особи, бepprlr

(юl>lrдlrчнсlю) особtlк), яка замов;lя€
на с:ебе фiнансовi зtlбов'язаtlня щOдtr

ii оп.латrr.
11trдання орlлгiна"ltiв
IIодання, шляхом:

необхiднllх доцчментiв д'lя зарахування може здiйснюватlrся kpiM <lсобиtтtlго

- надсIlлання ix засобамIl поштового зв'язку з обов'язкt)вим опllс()м вIсIIадень на адресу
Прllймальноi KtlMicii, зазначену в PeccTpi суб'сктiв ос:вiтнь<riдiяльностi €дЕБО в строки,
роздiлом 2 Пlrавlrл прийому..Щату подання дOкиlrеЕтiв визна.rають за вiдтискtrм II]темпеля
вiдправлення на п()штовому KclHBepTi;

- надсилання ix cKalroBaHrrx копir'r, 3 накпаданням на вiдпсrвiднi фаirли ква-пi{liкованог()
електl)онн<rго пiдпису вступнIlка, через електроннlлii кабiнет встчпнI{ка.

!сrгtrвiр про навчання мiж Iнститрсlм та встчпником (за placTi батькiв або зakoHrlrrx
представникiв -для неповнолiтнiх вступникiв) е пiдстав<rю лIIя видання наказу пl)о зарахування.

ЯкщО встlднИк здirlснrrв виконання вIlмог до зарах,ування без особrlстого поданrIя дtrкументiв, то
наказ про 3аl)ахрання може бlти вlrданлrii без укпадання дOговоl)у. Якщо дrrгtrвiр прсl навчання не
буде укпадено впродовж десяти ка_[ендарних днiв пiспя по.rатку навчання, то цей наказ
скасову€ться в частIлнi заlrахування TaKoi особIr.

поданi trрrrгiн:tпи документiв зберiгаються в Iнститугi протягом усього перiсrлу навча}Iня.
Вступник, у якогО пitтя отрrrманнЯ документа про ocBiTy, на пiдставi якого здiйснкrсться вступ,
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змiнилось прiзвище, iм'я, по батьковi, додатково оссlбисто пllед'являе приймапьнiй koMicii
Iнститугу свiдоцтво прtr Державну ре€страцiкr акта цивйьного стану щодо вiдп<rвiдноi змiнrt та
виданогО на йогО пiдставi документа, що псrсвiДчу€ особу, вiдсlмостi про якУ вносяться до €ДЕБО.

ОСОбrr, ЯКi пОдали 3аяви в електроннiй фоlrмi, KpiM того, зо(хrв'язанi пiдпltсатll власну заrIву,

роздруковану прlлймальною комiсiсю.

5.3. ПРиflмальна комiсiя cBoiM рiшенням анулю€ ранiше наданi рекомендацii всryпнlrкам, якi не
вt{кона[и вимог д,Iя зарахування та кореry€ спIlсок рекомендованllх до зарахування.

5.4. НаКаЗИ пРО зарахування на навчання видаються Ректором Iнституry на пiдставi 1liшення
ПРИrlма_пьнОi KoMicii, Наказrr прtr зарахування на навчаllня з додатками до них фlрмуrоться в
€ДЕБО та оприлюднюються на iнформацifrному стендi приймапьноi KoMicii та вебсаr'rтi IHcTllTrry
У ВИГЛЯДi СпrrСКу зapaxoBaнIrx у строки, BcTaHo&лeHi Правlrлами пprrr-lclMy та YMoBaMrr тlрlrйому або
вИповiдно до нього.

5,5. Рiшення прIrI"rмальноi KoMicii про зарахування вступнIrка може буги cKaccrBaHe прrrl'rма_ltьнOю
КОМiСiеЮ у разi вlляв9,Iення п()рушень з боку вступнtrка, передбаченIlх пунктом 5 розлйу XVI Умов
прlrйому,

5.6. ЗаlrахОванi особи можуть бути вlлпуlенi з наказч про зарахування (наказ про зарахування
СКаСОву€тьСя в LIастинi, що стtrсусться цiсi особlr) до заIсlаду вrrщоi освiти за власним бажанням.
BйpaxoBaHllM iз закладу вtrщоi освiти за власним бажанням особам поданi нимl{ док\ментlr
ПОВеРтаЮть не пiзнiше наступного дня пiсля подання заяви про вiдрахчванIля.

5.7. Якщо особа без поважних прllчIIн не прIrступила до занять протягOм 10 календаlrнlrх днiв вiд
Дати ix пОчатку, нака3 прсl зарахуваIlI{я скас()ву€ться в частrrнi, що стOсу€ться цiеi особи.

6. Вiдкритiсть

6.1. На ЗасИаннi приfлмальнсli KoMicii мають право буги присугнiмrr представнI{ки зассlбiв MacoBtri
iнфlрмаuii (не бiпьше двох осiб вiд одного засобу MacoBсli iнформацii).Для акре,l1итаrдif,
пРедставнIrки засобiв MacoBoi iнформаlrii пoBrlHHi звер}r},тI{сь до Iнститугу не пiзнiше, нiж за 3
гОдltни до початку засiдання, на електр()нну пошту або за телефоном, вказаними на сайтi
IнСтrrтугу, вказатI. назву засобу MacoB<ri iнфrlрмаlrii та прiзвlлще, iм'я та псгбатьковi представника.

6.2. Приiiмальнi KoMicii зtlбов'язанi ствоlrити належнi yMoBI{ дi,Iя прис}тностi громадськI{х
СПОСтеРiгачiв на cBoix засiданнях, а також надатt{ iM можлrrвiсть ознаiiоIчLIIення дtl засiдання з
докуп{е HTaMI{, що н адаються членам прlл li мап bHt li ко м icii.

6.3. IнСтlлтуг 3обов'язаниi'л cTBoprrTlr yмoBlI дrя ознаrlомлення встчпнtлкiв з лiцензiсю на
ПРОвадЯ(ення ocBiTHboi дiяльностi. Правlлла прrrйому, вiдомостi про лiцензованrrй о(lсяг
ОПРИЛЮднЮЮться на вебсаrlтi Iнститугу не пiзнiше робочсlго дня, наступного пiспя дня
3ат вердження /погодже ння чIt oTplrмaн ня вiдповiднrrх вiдомостей.
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6.4. Гtrлова приrlмапьнtli KoMicii оголошч€ про засiдання KoMicii не пiзнiше дня, що переду€ дню
ЗаСiдання, в осо(lлlлвlлх випадках - не пiзнiше нiж за три годинI{ до початкузасiдання. Оголошення
РаЗом iз просктом порядкуденного засИа}Iня опрIr.пюд}Iю€ться на офiцifiнtrму вебсаiлтiIнститцу.

6.5. Пtrдання встчпникOм недостовiрнlrх пеl)сональнIlх данltх, недt_lстовiрнltх BilltlMocTeй пlrо
3ДСrбУгу paHiпre ocBiTy, про наявнiсть права на зарахування за квотами, права на:}арах}tsаt{ня за
Спiвбесiдою, про rrасть в yrHiBcbKlrx олiмпiадах та конк}т)сах-захIlстах Малсti академii наук
YKPaiHlr, пРо проходження зовнiшнього незаJ,Iежнtrго оцiнкrваItня е пiдставсlк) л_пя скас}tsання
нака3y про зараryвання в частlrнi, що стосч€тtся цьогtr встчIIника.

6.6. IнtфРмlъа}Iня громадськостi про лiцензованлrr"r обсяг, обсяг мiсць, що фiнансуються за
державним замовленням, BapTicTb навчаItня за спецiа-пьностями (напllямами пiдlютtlвкrr,
Спецiалiзацiямlл, tlcBiTHiMrr пlrограмамrr), <rсiб (шрiзвlлща та iнiцiалlr), якi гltrда,тlл заяви щодо
вСтупу, ix рекtrмендацii до зарitхування та заl)ахуtsання до закладiв вltщоi ocBiTrl здir"lснк)€,гься
iнф<lрмапiitнимrr системамIl на пiдставi данIlх €ДЕБО через розлй .BcTvlIo вебсаr"rту €flЕБО за
алресок): https://vstup.edbo.gov.ua,/ , а також iHtP<rpMalдiI"{HIlMlt cI{cTeMaMI{ (вiдпlэвiдно до
дОгtlворiв, укtIаденrrх власникамrr (р<rзпсlряднlrкамrr) таких cllcTeM з TexHi,rHrlM алмiнiстратором
€дЕБо).
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flодаток 1

до Правип прlrйомуло Приватного замаду "Iнстrrтrг
"XapKiBcbKa школа apxiTeKTlplr" у 2021 p<rui

Перелiк конкл)сних пропозицiй, за якитrпл здiйснюеться прийом на навчilння для здобуrтя
ступеня б акалавра за осв iтньою пр оц) ilмою "ApxiTe ктур а та ур б анiзм"

ПеРеЛiК КОнкурсних rrропозицiй, за якими здiйсню€ться прийом на навччuI:ltя Nlяздоб)"гтя
ступеня магiстра за освiтньо-професiйною прогрirмою "ApxiTeKTпra"

Nb [lазва KoHKypcH()i llропозlrцii Обr:яг

1 ApxiTeKTlpa та 1рбапiзм.
середньоi освiти

Вступ на ocHtlBi повноi зага-пылоi 25

2. ApxiTeKT1lla та урбанiзм, Вступ на ocHoBi ОКР молrrдшtlго
спецiапiста, t)cBiTH ьо-прос}tесifiнtiго стчпеня t}rахtrвого
молодшOго бакапавра, clcB iT ньtlго сцjтIеня м(lлOдшого бака_павlrа

t)

J. ApxiTeKTypa та иrбанiзм. Всryп rra ocrroBi на ocHoBi paltitlte
здсlбlтого ступеня (р iвня ) Brr щtri ocBiTrr :за itl шtlкl с пец iа_пьr*iстю

15

Nb Н:rзва KoHKypcIIoi пропозrrцii Обсяг
1. ApxiTeKTypa. Вступ на ocH<rBi здоб.чт,tlго сryпе}Iя бакалавра 20

с) AllxiTeKтypa. Вступ на ocrroBi здобlтtrго ступеня магiстра 10


