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1. Загальнi положення
1,1, Приватний заклад ,Iнститут ,XapKiBcbKa школа архiтекryри" (далi - Iнстиryт) оголошу€ прийом напiдютовку фахiвцiв з вищою освiтою за ступенем бака.гrавра, магiстра, денною формою навчаннявiдповiдно до лiцензiТ в межах лiцензованого обсягу. TepriH навчання бакалаврiв складас З роки 5мiсяцiв; TepMiH навчання магiстрiв скJIадае l piK 9 мi."цiu.

Провадження ocBiTHboi дiяльностi в Iнститугi здiйснюеться вiдповiдно лiцензiй MiHicTepcTBa освiт,и iнауки Украiни, за галуззю знань oApxiTekrypa та будiвництво)) та спецiальнiстю .дрхiтскц/ра тамiстобулування>, код спецiальностi l9l:
- на першому (бакалаврському) piBHi - за освiтньою програмою .ApxiTeKrypa та урбанiзмо заСПеЦiаЛЬНiСТЮ l9l "APxiTeKTYPa Та Мiстобудування), пiu."rо"ur"й обсяг 45 осiб на piK, лiцензiя вI{данана пiдставi нак:ву MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд22,о5.2018 Ns9зЗ-л та переоформлена наПiДСТаВi НаКаЗУ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 19.04.202l Jф49_л. нацiональним агентс.гвом iззабезпечення якостi освiти ухвirлено рiшення про умовну (вiдкладену) акредитацiю освiтньоi програми
F!О]9** MtO (5S) Вiд 22.06.2021). Строк дii рiшення про умовну (вiдкладену) акредитацiю - ,lto29.о6.2о22.

- на другоМу (магiстерСькому) piBHi - за неакредИтованоЮ ocBiTHboi програмою .Дрхiтекryрао за
СПеЦiаЛЬНiСТЮ 19l "APxiTeKryPa Та МiСтОбулування), лiцензований обсяг 3О осiб на piK, лiцензiя вIrдана
на пiдставi наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд O2.04.2Ol9 Ns227-л та переоформлена напiдставi накrшу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд l9.04.2021 М49-л.
1,2. Правила прийому до Приватного закладу пIнститут .XapKiBcbKa школа архiтекryри" у 2021 рсrцi(д-i - Правила прийому) розробленi Приймальною комiсiею приватного закладУ .Iнституг oXapKiBcbKa
школа архiтекryри" (далi - приймшlьна комiсiя) вiдповiдно до законодавства Украiни, у тому числi УмовприйомУ на навчання до закладiв Вищоi освiти УкраТни в 2О2| роцi, затверд*"r"* нак€вом MiHicTepcTBa
освiтИ i науки Украiни вiд 15.10.2020 року Jф1274(далi - Умови приtому).

Bci термiни вживаються у 3наченнях, встановлених Умовами прийому. З питань, що не викладенi в цихПравилах прийому, слiд керуватись Умовами прийому.

1,3, Прийом на навчання iноземних громадян та осiб без громадянства не проводиться на пiдставi ч. 8ст.44 Закону УкраiЪи .Про вищу ocBiryo.

1,4, ПрийоМ до Iнстицr5l здiйснюсться на конк)ФснiЙ ocHoBi. Фiнансування пiдготовки здобувачiв вищоiосвiти здiйснюеться за кошти фiзичних та/або юридичних осiб.

Мiсця, що фiнансуються за державним замовленням, вiдсутнi; квота-1, квота-2, квота-З, квота-4, квота
для iноземцiв вiдсутнi.

Перелiк конкурсних пропозицiй, за якими здiйснюсться прийом на кожний piBeHb вищоi освiти
викJIадено в Щодатку I до Правил прийому.
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1.5. Всryпники приймаються на навчання на перший курс.

Особи, якi здобулИ якi здобулИ освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста,
освiтньо-пРофесiйниЙ сryпiнь фахового молодшого бакалавра, освiтнiЙ сryпiнь молодшого бакалавра,приймаютьСя для здобУггя ступенЯ бакалавра на першиЙ курс зi строкоМ навчаннЯ З роки 5 мiсяцiв.

,Щля здобутгя стуIIеня бака,павра за iншою спецiальнiстю особи приймаються на перший курс зi строкомнавчання 3 роки 5 мiсяцiв.

Особам, якi здобулИ освiтньо-кВалiфiкацiйНий piBeHb молодшого спецiалiста, освiтньо-професiйнийсryпiнь фахового молодшого бакалавра, освiтнiй сryпiнь молодшого бакалавра, може бутиперезараховано не бiльше 60 крелитiв еКТС.

особа може встуПити дО IнститутУ для здобутТя ступенЯ магiстра на ocHoBi ступеня бакалавра, магiстрата освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста, здобутого за iншою спецiальнiстю (напрямом
пiдготовки), за умови успiшного проходження вступних випробувань.

1,6, ОрганiЗацiю прийому вступникiв до Iнституry здiйснюе прийма.пьна комiсiя, склад якоiзатверджусться накЕIзом Рекгора, який е iJ головою.

ПриймальНа комiсiЯ дiе згiдно з положенням про приймальну комiсiю закJIаду вищоi освiти,
затвердженим Вченою радою Iнституry вiдповiдно до Положення про приймальну комiсiю вищого
навчальною закJIаду, затвердженого HaKExloM MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15 жовтня 2015
року Jф 1085, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 04 листопадu zotS року за J\b|353/27798.

Рекгор забезпечуе дотримання законодавства УкраТни, у тому числi Умов прийому, Правил прийому, атакож вiдкритiсть та прозорiсть роботи приймальноi koMicii.

Рiшення приймальноi KoMiciT, прийняте в межах if повноважень, е пiдставою для видання вiдповiдного
наказу Ректора Iнстиryry та/або виконання процедур всryпноi кампанii.

Yci питання, пов'язанi з прийомом до закJIадУ вищоi освiти, вирiшуються приймальною комiсiею Hil ii
ЗаСiДаННЯХ, РiШеННЯ ПРИЙМаЛЬНОТ KoMicii оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi закладу вищот освiти
в день прийняття або не пiзнiше наступного дня пiсля прийнятгя вiдповiдного рiшення.
Порядок роботи приймальноТ KoMiciT (днi тижня та години):

- протягом року - буднi днi з 12:О0 до 14:00;

- У ПеРiОД З 0l ЛИПНЯ ПО 30 ВеРеСня 2О2О року - з понедiлка по п'ятницю з 12:О0 до l8:O0, по
суботам з 10:00 по 13:00, KpiM випадкiв встановлених роздiлом 2 Правил прийому.

1,7, ВсryпнИкам на час вступУ мiсця В гуртожиткУ не надаютЬся. УмовИ та гарантii поселення сryдентiв
до ryртожИтку встаноВленi В Положеннi про особлИвостi кориСryвання г)Фтожитками закладiв фаховоiПеРеДВИЩОi Та ВИЩОi ОСВiТИ, ЗаТВеРдженому наказом MiHicTepcTBa освiти i науки украiни вiд 21.11.2019
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Iнституry, затвердженому наказом Рекгора вiд

1.8. В Iнстиryтi наявнi
обладнання, додаткове

можливостi для навчання осiб з особливими
освiтлення, елементи доступностi тощо).

освiтнiми потребами (звукове

2- Строки прийому заяв та документiв, конкурсного вiдбору та
зарахування на навчання, порядок прийому заяв та документiв для
участi в конкурсному вiдборi

2.|. Для осiб, якi вступають на ocHoBi
за денною формою здобуття освiти:

повноi загальноi середньоi освiти для здобуття ступеня бакалавра

01 липня

необхiдних документiв

Початок прийому заяв та докуплентiв вступникiв

спiвбесiди, вступних iспитiв, творчих KoHKypciB

результатами зовнiшнього незалежного оцiнювання, а також всryпних iспиr.iв
та творчих KoHKypciB, якi були складенi з 0l по l3 липня

Проведення творчих конкурсiцБфпнйiБиБ

I/ липня -
19 липня

l0 серпня надання рекомендацiй до зарахування тй.rрилюднення an"a*y
рекомендованих для всryпникiв
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2,2, flля осiб, якi всryпають на ocнoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста,освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра, освiтнього ступеня молодшого ба*алавра
для здобутгя ступеня бакалавра за денною формою здобуггя o""ir" та дJuI осiб, якi вступають дляздобуття ступеня бакалавра за iншою спецiальнiстю:

Виконання вступниками вимог до .uрч"у"iЙ

Зарахуванн" в"ry.r,*Б

розпочинаеться
14 липня та
закiнчуеться 23
липня, 18:00

24 липня - 30
липня

Фаховi вступнi випробування

Надання рекомендацiй до зарахування та оприлюднення списку
рекомендованих для всryпникiв

Виконання вступниками вимог до .чрu*у"Й

Зарахування всryпникiв

2.3. fuя осiб, якi вступають для здобуття ступеня магiстра:

розпочинаеться ll
травня та закiнчуеться
03 червня, l8:OO

22 червня - 25 чБрня Прийом_заяв та документiв для осiб, якi вступають *,u о.rо"iЪ@Бi-
iспитiв (замiсть докрIента про здобутий освiтнiй piBeHb може подаватись
довiдка про завершення навчання)

бU червня OcHoBHaceci"@
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Початок реестрацii електронних кабiнетЬ 
".ryппr*Б, йййй

необхiдних документiв

розпочинасться

липня, закiнчуеться 23
липня, l8:O0

всryпають на ocHoBi ступеня магiстра

Надання рекомендацiй до зарахування та оприлюднепr" 
".r".*!рекомендованих для всryпникiв

до zU серпня, lU: Виконання вступниками вимог ло зчра*уй

Не пiзнiше€О веllесня Зарахування всryтIникiв

2,4, Щля вступу на навчання для здобуггя ступеня магiстра на ocHoBi здобутого сryпеня вищоТ освiти
бакалавра встановлюються додатковi строки прийому заяв та докумептiв, конкурсного вiдбору та
зарахування на навчання:

розпочинасться 15

вересня, закiнчусться
29 вересня, 18:00

Прийом заяв та документiв всryпникЬ

Фаховi всryпнi випробуванн", вфrrнi iББ

не пiзнiше о2 жовтня оприлюднення рейтингового списку iз ре*оrйдацйм-ffi, *р*у"**
жовтня, l8:00 Виконання всryпниками вимог до ,uраху"Б

до l0 жовтня Зарахування всryпникiв

29 вересня - 01
жовтня
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2,5, пiД час вступУ на небюджетнi KoHKypcHi пропозицii всryпники на ocHoBi ступеня магiстра(освiтньо-квалiфiкацiйного 
рiвня спецiалiста) 

"о*уr" 
за ii виоором або подати результат единоговступного iспиry, або скласти вiдповiдний всryпний iспит в Iнститугi.

2,6, Всryпники подають заяви тiльки в елекгроннiй формi, KpiM випадкiв насryпних випадкiв, коли заявиподаються викJIючно у паперовiй формi:

- для реалiзацii права на вступ за iспитами (у разi вiдсутностi у вступника хоча б одного iз сертифiкатiвЗно 2018 - 2O2l PoKiB), спiвбесiДою, нак:lзом Ns 56О або наказом Ns 697 вiдповiдно до умовприйому;

- для реалiзацiт права на повторне безоплатне Здобуття освiти за бюджетнi кошти
прийому; вiдповiдно до Умов

- за наявностi розбiхностей в даних вступника в €ЩЕБО (прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), датанародження' стать' громадянство тощо) i У вiдповiдному документi про ранiше здобуry ocBiry та усертифiкатi зовнiшнього нез€шежного оцiнювання ;

- у разi подання iноземного докр{ента про ocBiry;

- у разi поданшI локументiв iноземцями та особами без громадянства;

- у разi подання документа про ранiше злобуry ocBiry, виданого до запровадження фотополiмернихтехнологiй ii виютовлення;

- у разi подання заяви пiсля завершення cTpoKiB роботи електронних кабiнетiв;

- для реалiзацii права на нарахування додаткових бапiв, передбачених абзацом дев'ятим пiдпункry 1пункry 7 роздi.гry VII Умов прийому;

- у разi немохJIивостi зарееструвати елекгронний кабiнет або подати заяву в елекгроннiй формi з iнших
причин, що пiдтверджено довiдкою приймальноi KoMicii lнстиryry.

Всryпники можугь подати не бiльше 30 заяв на небюджетнi KoHKypcHi пропозицii.

2,7,Заява в елекгроннiй формi подаеться вступником шляхом заповнення електронноТ форми в режимiонлайн та розшядаеться приймzшьною комiсiею у порядку, визначеному законодавством.

всryпники можуть звернугися до консультацiйного центру будь-якого закладу вищоi освiти з метою
створення елекгро}Iного кабiнету, внесення зuulв в елекгроннiй формi, завантаженшI додатка до
докуIиента про ocBiry, на ocHoBi якою вiдбува€ться вступ, довiдки про реестрацiю мiсця проживання (за
потреби) згiдно з додатком 13 до Правил ресстрацii мiсця проживання та Порядку передачi органами
реестрацii iнформацii до €диного державного лемографiчного реестру, затверджених пOстановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 02 березня 2Оlб року Ns 2О7.
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2.8. Заяву в паперовiй формi вступник подас особисто до приймальноi KoMicii Iнститлу. Вiдомостi
кожнот заяви В паперовому виглядi ресструе уповноважена особа приймальнот koMicii в е!ЕБо В день
прийняття заяви.

2,9.У заявi всryпники вксвують конкурсну пропозицiю iз зазначенням спецiальностi (предметноi
спецiа.llьностi, спецiалiзацii, ocBiTHboi програми) та форми здобуття освiти.

Пiд час поданшI заяв на небюджетну конкурсну пропозицiю вступники претендують IIа участь у KoHKypci
викJIючно на мiсця за кошти фiзичних та/або юридичних осiб i попереджаються про неможливiсть
переведення в межах всryпноi кампанiт на мiсця державнок) або регiонального замовJIення.

2.9. ПiД час поданнЯ заяви В паперовiЙ формi вступник особисто пред'являс оригiнали:

- докр{ента (одного з документiв), Що посвiдчуе особу, передбаченого Законом Украiни .про единий
державниЙ демографiчний реестр та документи, що пiдтверджують громадянство, посвiдчують особу чи
ii спецiальний стаryс";

- вiйськово-облiкового ДОКУrчIеНТа для вiйськовозобов'язаних (KpiM випадкiв, передбачених
законодавством);

- документа державного зр:вка про ранiше здобугий освiтнiй сryпiнь (освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb),
на ocHoBi якого здiйснюеться вступ, i додаток до нього;

- докуrиентiв, якi пiдтверджують право вступника на зарахування за спiвбесiдою, на rlасть у KoHKypci за
результатаМи вступних iспитiв та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на ocHoBi повноi загальноi
середньоi освiти, на участь у KoHKypci за iспитами пiд час вступу для здобутгя ступеня магiстра на
ocHoBi ступеня бакалавра, магiстра (освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста) замiсть сдиного
вступного iспиry з iноземноТ мови та/або €диного фахового вступною випробування.

всryпники, якi проживають на тимчасово окупованiй територii Украiни або переселилися з Hei пiсля о1
сiчня 2021 року, а також вступники, якi проживають на територiях, де органи державноi влади
тимчасово не здiйснюють cBoi повноваження, подають документи з урахуванням особливостей,
передбачених нак€вами Ns 560, Ns 697 вiдповiдно.

Якщо З об'скгивних причин докуменТ про здобутий освiтнiй сryпiнь (освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb)
вiдсутнiй, може подаватись довiдка державного пiдприемства "Iнфоресурс> або виписка з Реестру
документiв про ocBiry единоi державноi бази з питань освiти про його здобуття, у тому числi без
ПОДання Додатка до документа про здобутий освiтнiй (освiтньо-квалiфiкачiйний) piBeHb.

2.10 ..Що заяви, поданоi в паперовiй формi, вступник додас:

- копiЮ дочА.Iента (одногО з докуrиентiв), щО посвiдчуе особу, передбаченого Законом Украiни *Про
единиЙ державний демографiчний реестр та документи, що пiдтверлжують громадянство, посвiдчують
особу чи ii спецiальний стаryс"1
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- копiю вiйськово-облiковою документа - для вiйськовозобов'язаних (KpiM випадкiв, передбачених
законодавством);

- копiЮ докуN{ента державногО зразка про ранiше здобутий освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb,
на ocHoBi якого здiйснюсться всryп, i копiю додатка до нього;

- копiю сертифiката (сертифiкатiв) зовнiшнього незаJIежного оцiнювання (для всryпнлrкiв на ocHoBi
повноi загальноТ середньоi освiти та освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiа.гriста) або
екзаменацiЙного JIистка единогО фаховогО вступногО випробуваНня / единого вступного iспиry (у
визначених цими Умовами випадках)1

- чотири кольоровi фотокартки розмiром 3 х 4 см.

2.11. yci копiт документiв засвiдчу€ за оригiналами приймальна комiсiя Iнстиryry, до якого вони
подаються. Копii докупlента, що посвiдчус особу, вiйськового квитка (посвiдчення пр() приписку) не
пiдлягають засвiдченню. Копii документiв без пред'явлення оригiналiв не приймаються.

2.12. Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку пiдстав для отримання спецiальних умов для зарахування
за спiвбесiдою, на )дасть у KoHKypci за результатами вступних iспитiв та/або квотою-1, квотою-2 на
ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти, спецiальних умов для участi в koHkypci за результатами
вступниХ iспитiВ пiд чаС вступУ на здобутгЯ ступенЯ магiстра на ocHoBi здобутого ступеня бакалавра,
магiстра (освiтньо-квалiфiкацiйною рiвня спецiалiста та спецiальних уIuов для осiб, якi зарахованi на
навчання за коштIt фiзичних та/або юридичних осiб для здобутгя освiтнього ступеня бака.llавра (магiстра
медичного, фармацевтИчногО або ветериНарногО спрямувань) на ocHoBi повноi загальноТ середньоТ
освiти, на переведення на BakaHTHi мiсця державного замовлення та за рахунок цiльових пiльгових
державних кредитiв.

Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку середнього ба;lа документа про ocBiry, поданого в паперовiй

фОРМi (Обчислюе в разi вiдсутностi), затверджуе його cBoiM рiшенням i вносить iнформацiю про середнiй
бал документа про ocBiry до едЕБо. У разi подання вступником заяви в електроннiй формi приймальна
комiсiя здiйснюс перевiрку середнього бала докрлента про ocBiry на пiдставi його сканованоi копii
(фотокопii).

2.13. ПРИймальна комiсiя розглядае заrIви та документи всryпникiв i приймас рiшення про допуск до
УЧаСТi В конкУрсному вiдборi для вступу на навчання до закладу вищоi освiти протягом трьох робочих
ДНiВ З Дати реестрацiТ заяви в еЩЕБО або отримання результатiв всryпних випробувань, iule не пiзнiше
наступного дня пiсля завершення прийому докрлентiв. Оприлюднення поточних рейпrнгових спискiв
ВСryПНИКiв ЗдiЙснюсться на офiцiЙному вебсайтi Iнстиryту на пiдставi даних, внесених до СДЕБО.

2.17. оакг ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною лiцензiею i сертиrрiкатом про
акредитацiю вiдпсlвiдноi ocBiTHboi програми (спецiальностi), а також факг наявностi/вiдсутностi пiдстав
ДЛЯ 1"racTi У KoHKypci за результатами вступних iспитiв, зарахування за спiвбесiдою, зарахування за
квотою-1, квотою-2, квотою-3, квотою-4 фiксуються в заявi всryпника та пiдтверджуються його
особистим пiдписом пiд час подання зiulви у паперовiй формi.
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у разi подання документiв на неакредитованi ocBiTHi програми (спецiальностi), факг ознайомлення
вступника з частиною шостою cTaTTi 7 Закону Украiни .Про вищу ocBiryo фiксуеться в письмовому
повiдомленнi щодо поiнформованостi про вiдсутнiсть акредитацii та пiд.".рд*усться йою особистим
пiдписоМ пiд чаС поданнЯ заяви У паперовiй формi.

всryпник мае право до дати закiнчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному
кабiнетi подану ним ранiше заяву, заресстровану та допущену до конкурсу у закладах вищоТ освiти, без
права подання HoBoi заяви з такою ж прiоритетнiстю.

Паперова заява, заресстрована в е.ЩЕБО, може буги скасована Iнстицrгом на пiдставi рiшення
приймальнОi KoMicii до датИ закiнченнЯ прийомУ документiв на навчання для заяв у паперовiй формi за
умови допущеннrI технiчноТ помилки пiд час внесення вiдповiдних даних до еДЕБО, що
пiдтверджУеться актоМ про допущену технiчну помилку, який сформовано i роздруковано з е.ЩЕБО.
Скасована заява вважаеться неподаною, а факг такого подання анулю€ться в €!ЕБО.
Елекгронна заява, заре€стрована в е!ЕБО, може буги скасована Технiчним адмiнiстратором еЩЕБО на
пiдставi офiцiйного рiшення Розпорядника е!ЕБо не пiзнiш як за день до закiнчення подання
елекгроннИх заяВ за умовИ виявленнЯ технiчноi помилкИ пiд чаС внесеннЯ вiдповiдних даних до еДЕБО.
Скасована заява вважаеться неподаною, а факг такого подання анулюеться в е.ЩЕБО.

Технiчний адмiнiстратор засобами мобiльного зв'язку або електронного зв'язку повiдомляе всryпниковi
про скасування заяви в день Ti скасування, пiсля чого вступник може подати нову заJIву з такою самою
прiоритетнiстю.

2.18. Пiд час прийнятIя на навчання осiб, якi подають документ про здобутий за кордсlном сryпiнь
(piBeHb) освiти (дчпi - .Щокрлент), обов'язковою е процедура визнання i встановлення еквiвалентностi
.Щокумента, що здiйснюсться вiдповiдно до накц}у MiHicTepcTBa освiти i науки Украihи вiд 05 травня
2015 рокУ Ns 504 "[еякi питаннЯ визнаннЯ в YKpaiHi iноземниХ документiв про ocBiryo,
заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 27 травня 2015 року за J\Ъ 614/27о59.

2,19, пiд час подання заяв та докрлентiв для здобугтя ступеня молодшого бакалавра, бакалавра
(магiстра веторинарного спрямування) на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста
можуть прийматися як докрIенти про освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста, що
виготовленi вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 31 березня 2О15 року Ns l93 "Про
документи про вищу ocBiry (HaykoBi сryпенi) державного зразка>, так i докуlпленти про
освiтньо-кВаlriфiкацiйНий piBeHb молодшого спецiалiста, що виготовленi згiдно з постановою вiд
22 лппня 2Ol5 рокУ Ns 645 .Про докуМенти прО загальнУ середнЮ та професiЙно-технiчну ocBiry
державною зразка i додатки до них>.

3. Конкурсний вiдбiр
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3,1, Конryрсний вiдбiр для здобутгя сryпенiв вищоi освiти здiйснюсться за результатами вступних
випробувань на ocHoBi конкурсного бала, який розраховуеться вiдповiдно до Умов та Правил прийому.

У_ ?O2l роцi приймаються сертифiкати зовнiшнього незаJIежного оцiнювання 2018, 2019, 2о2о та202l poKiB.

3,2, Для осiб, якi вступаютЬ на ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти для здобу,ггя ступеня
бакалавра всryпнi випробування проводяться у наступних формах:

- зовнiшнс незЕtлежне оцiнювання (ruд*i - зно) з першого предмету - yKpaTHcbKoi мови та лiтераryри;

- Зно з друюго предмету - математика;

- творчиЙ конкурС (2 ceccii: "ПортфолiОо та пСпiвбесiда,,).

Конкурсний бал розраховуеться за формулою:

Конкурсниr бал (Кв) = Kl х Пl + к2 х П2 + К3 х П3 + К4 х д + к5 х МЛ,
де Пl, П2 - оцiнки ЗНО з першого да другого предметiв,

П3 - оцiнКа з творчогО конкурсУ (дорiвнюе вiд l0O до 2О0 балiв),

А - середнiй бал документа про повну загirльну середню ocBiry, переведеного у шкалу loo-200 балiв
(додаrо* 5 до Умов прийому);

МЛ - оцiнКа за мотивацiйниЙ лист, переВедениЙ у шкаJIУ вiд lO0 до 2ОО балiв;

Kl, к2, к3, к4 е невiд'емними ваговими коефiцiентами, що дорiвнюють Кl=О,2 ,К2=О,2,К3=О,5,
К4=0,1, к5=0.

Максимальний конкурсний бал = 200.

оцiнки з дочд{ента про повну загальну середню ocBiry, якi виставленi за 5-бальною шкaulою,
враховуються так: "3" вiдповiДае .6о, "4, вiдповiДае о9о, .5, вiдповiДае ol2rr. За вiдсутностi з
об'скгивних причин додатка до документа про повну заг.rльну середню ocBiry його середнiй бал у12-багrьнiй шкалi вважаеться таким, Що дорiвнюе 2.

Особам, якi с членаМи збiрниХ команД УкраiнИ та брали )п{асть у мiжнародних олiмпiадах (вiдповiдно до
наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи), олiмпiйських, Паралiмпiйських i .Щефлiмпiйських iграх (за
поданням MiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни), зараховуються оцiнки по 2ОО балiв з двох вступних
випробувань за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпiонатiв европи та чемпiонатiв CBiry з олiмпiйських видiв спорту (у тому
числi сереД школярiв), BcecBiTHboT Гiмназiади, чемпiонатiВ Украiни (з олiмпiйських видiв ..rорrу) .riд ou.
вступУ на навчання за спецiальностями 0l4 "Середня ocBiTa (Фiзична кульryра)о та 0l7.Фiзична
культура i спорт" останнiй доданок встановлю€ться рiвним 10, а якщо конlglрсний бал всryпника при
цьому перевищу€ 200, BiH встановлю€ться таким, що дорiвнюе 2ОО. ДокуrиЪнтом, що пiдтверджус
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стаryс призера або переможця з€вначених змагань, с диплом (грамота, сертифiкат топцо), виданий
органiзатоРами змаганЬ 3 визначенням власного прiзвища та iMeHi особи, назви змагань, дати, мiсця ii
проведення, зайнятого мiсця та результату.

Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III сryпенiв) IV етапу ВсеукраiЪських учнiвськихолiмпiаД в piK вступУ з базовиХ предметiВ пiд чаС вступУ на спецiальностi, визначенi у перелiку
спецiальностей, яким надаеться особлива пiдтримка (додаток 2), останнiй доданок встановлюеться
рiвним 10, а якщо конкурсний бал всryпника при цьому перевищу€ 2ОО, BiH встанов"IIюеться таким, що
дорiвнюе 200. Iнформацiю про них приймальнi KoMicii отримують з е!ЕБО. Учасникам ВсеукраТнськоi
олiмпiади закJIаду вищоi освiти для професiйноi орiентацii всryпникiв на ocHoBi повноi зага-пьноi
середньоi освiти зi спецiальностей, визначених Перелiком спецiальностей, яким надасться особлива
пiдтримка, можуть нараховуватись додатковi бми до оцiнки сертифiката зовнiшнього незалежного
оцiнювання з одного вiдповiдного предмета пiд час розрахункУ конк)Фсного бапа в цьому закладi освiти
В ОбСЯЗi ВiД l ДО 2О баЛiВ, аЛе Не вище нiж 20О Оа.пiв за предмет. ВсеукраiЪськi олiмIriади закладу
ВиЩоi освiти проВодяТься вiДповiдно до Положення про BceyKpaiHcbKi олiмпiади вищого навччшьного
закjIадУ для профеСiйноi орiенТацiТ всryпникiв на ocHoBi повноТ загальноТ середньоi освiти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украihи вiд 2l фУдня 2Olб року }lb t58z
заре€строваною в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи l0 сiчня 2017 року за Ns 16/29884.

остаточно конкурсний бал множиться на регiональний (рк), галузевий (ГК) та сiльський (СК)
коефiцiенти шляхом його множення на ix добуток, в порядку та на умовах, визначених Умовами
прийому.

Якщо пiсля домноження на коефiцiенти конкурсний бал перевищуе 2О0, BiH встановлю€ться таким, що
лорiвнюе 200.

3.3. .Щля осiб, якi вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на ocHoBi
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, освiтньо-професiйного ступеня фахового
молодшого бакалавра, освiтнього сryпеня молодшого бакалавра зараховуються результати вступних
випробувань:

- зовнiшне незалежне оцiнювання (надалi _ зно) з першого предмеry - украIнськоi мови та лiтератури;

- знО з другогО предметУ - на вибiР всryпника з математики, icTopiT УкраТни, iноземна мова, хiмiя,
бiологiя, географiя, фiзика;

- фахового вступного випробування "Портфолiо та спiвбесiдао.

Конкурсний бал розраховуеться за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = КlхПl + К2хП2 + К3хП3,

де П1, П2 - оцiнки зовнiшнього незалежного оцiнювання або вступних iспитiв з першого та другого
предметiв (за шкаrою вiд 100 до 200 балiв),

П3 - оцiнка фахового вступного випробування (за шкалою вiд l00 до 20О балiв),
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Kl, к2, К3 - невiд'смнi ваювi коефiцiенти, що дорiвнюють Kl=0,25,K2=0,25, к3=О,5.

Максимальний конкурсний бал = 2О0.

3.4..ЩлЯ осiб, якi вступають для здобуття сryпеня бакалавра за iншою спецiальнiстю, вступнi
випробування проводяться у формi фахового випробування.

Конкурсний бал розраховуеться за формулою:

Конк5рсний бал = Пl,

Де Пl - оцiнка з фахового випробування "Портфолiо та спiвбесiдао., що оцiнюсться вiд lO0 до 2О0
ба.пiв.

Максимальний конкурсний бап = 200.

3.5. Для осiб, якi всryпають для здобуггя ступеня магiстра, зараховуються результати всц/пних
випробувань:

- €диного вступного iспиry з iноземноi мови у формi тесту з iноземноi мови (англiйська, нiмецька,
французька або iспанська) або вступною випробування з iноземноi мови (у випадках, передбачених
Умовами прийому);

- фахове вступне випробування "Портфолiо та спiвбесiда".

Конкурсний бал розраховуеться за формулою:

КонкурсниП 0ал (КВ) = КlхПl + К2хП2,

де пl - оцiнка €диногО вступногО iспиry з iноземноТ мови у формi тесry з iноземноТ мови (англiйська,
нiмецька, французька або iспанська) або вступного випробування з iноземнот мови у випадках,
передбачених Умовами прийому (за шкалою вiд 10О до 200 балiв),

П2 - оцiнка фаховогО вступногО випробуваНня (за шк,rлоЮ вiд l00 до 2О0 балiв),

к1, к2 - невiд'смнi ваговi коефiцiенти, що дорiвнюють К1=0,25,К2=О,75 .

3.6. MiHiMa-tlbнe значення кiлькостi балiв iз вступних випробувань, з якими вступник допуска€ться до
участi у KoHKypci дорiвнюс 115 балiв.

3.7. Результати вступних iспитiв та творчих KoHKypciB для вступникiв на ocHoBi повноТ загальноi
середньоi освiти оцiнюються за шкалоЮ вiд l00 до 200 балiв.

Оцiнка за творчий кончфс обчислюеться як середне арифметичне отриманих ба.гriв за кожну сесiю
конкурсу, яких не може бути бiльше нiж три.

Всryпники, якi отримали оцiнку нижче мiнiмально встановленого приймальною комiсiею бапа на однiй з
них, не допускаються до участi у насryпнiй cecii творчого конкурсу та конкурсному вiдборi на навчання.
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програми спiвбесiд, якi включають i порядок оцiнювання результатiв спiвбесiди, затверджус голова
прийма,гlьноi KoMicii закладiв Вищоi освiти не пiзнiше нiж за три мiсяцi до початку прийому документiв.
всryпнi iспити для вступникiв на ocHoBi повнот загальноi середньоi освiти та дJuI всryпникiв на ocHoBi
освiтньо-ква,пiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, якi вони проходять замiсть зсlвнiшнього
незалежного оцiнювання, проводяться за програмами зовнiшнього незaшежного оцiнювання. Всryпнi
iспити з iноземноТ мови дJIя всryпникiв на здобуття освiтнього ступеня магiстра проводяться за
програмою единого вступною iспиry. Голова приймальноi KoMicii затверджус порядок оцiнювання за
результатами всryпного iспиry, який мае включати струкryру пiдсрлкового бала.

Програми творчих KoHKypciB, струкryра оцiнки та порядок оцiнювання, програми iнших вступних
випробувань розробляються i затверджуються головою приймальноi koMicii Iнстиryry не пiзнiше нiж за
три мiсяцi до початкУ прийомУ документiВ. Не допуска€ться включення до творчих KoHKypciB завдань,
що виходять за межi зазначених програм.

Програми спiвбесiд, вступних iспитiв, фахових випробувань, творчих залiкiв та творчих KoHKypciB
обов'язковО оприлюднЮютьсЯ на вебсайтi lнстиryry. У-програмах мають мiститися критерii оцiнювання,
струIсrура оцiнки i порядок оцiнювання пiдготовленостi всryпникiв.

13, Особи, якi без повu,кнIlх причин не 3'явилися на вступнi випробуван}UI у визначений розкладом час,
особи, знання яких було оцiнено балами нижче встановленого Правилами прийому мiнiма-пьного
значення, а такоЖ особи, якi забралИ документи пiсля дати закiнчення прийому документiв, до участi в
наступни)( вступнI{х випробуваннях та у конкурсному вiдборi не допускаються. Перескладання вступних
випробувань не допуска€ться.

програми спiвбесiд, якi включають i порядок оцiнювання результатiв спiвбесiди, затверджуються
головою приймальноi KoMicii та публiкуються на сайтi lнстиryry.

Всryпнi iспити для вступнIlкiв на ocHoBi повноТ загальноi середньоi освiти проводяться за програмами
зовнiшнього незzrлежного оцiнювання осiб, якi бажають здобувати Вищу ocBiTy на ocHclBi повноi
загальноi середньоi освiти. Голова приймальноi koMicii затверджус порядок оцiнювання за результатами
вступногО iспиry, який мае включати струкryру пiдсумкового балу.

Програми творчих KoHKypciB iз зазначенням ix форми, струкryра оцiнки та порядок оцiнювання,
програми iнших вступних випробувань розробляються i затверджуються головою приймальноi KoMiciT
Iнстиryry не пiзнiше 31 березня вiдповiдного року всryпноI кампанii. Не допускасться вкJIючення до
творчих KoHKypciB завдань, що виходять за межi зiвначених програм.

Програми спiвбесiц, вступtIих iспитiв, фахових випробувань та творчих KoHKypciB обов'язково
оприлюднюються на веб-сайтi Iнстиryry. У програмах повиннi мiститися критерii оцiнювання, структура
оцiнки i порядок оцiнюванlrя пiдготовленостi всryпникiв.

особи, якi без поважних причин не з'явилися на вступнi випробування у визначений розкладом час,
особи, знання яких було оцiнено балами нижче встановленого Правилами прийому мiнiма.гtьного
значення, а такоЖ tlсоби, якi забралИ документИ пiсля датИ закiнчення прийому документiв, до участi в
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наступних вступних випробуваннях та у конкурсному вiдборi не допускаються. Перескладання вступних
випробувань не допускасться.

вiдомостi про результати вступних випробувань та iнших конкурсних показникiв вносяться до запису
про вступнИка в е!ЕБО, оприлюдНюютьсЯ на стендаХ приймальноТ KoMicii та на сайтi Iнституry.

3,8, Апеляцii на результати вступних випробувань, що проведенi Iнстиryтом, розшядае апеляцiйна
комiсiя Iнстицrцl, скJIад та порядок роботи якоТ затверджуються накЕвом Ректора. Апеляцiя подаеться уписьмовiй формi особисто вступником не пiзнiше наступного дня пiсля опублiкування результатiввступних випробувань, Апеляцiя розшядасться у присутностi всryпника, про час i мiсце повiдомляеться
в день подання апеляцii. Ilrшi питання дiяльностi апеляцiйноi koMicii регулюються Положенням про
апеляцiйну комiсiю Iнституцr.

3,9, Роботи всryпникiв, якi зарахованi на навчання, виконанi ними на вступних iсltитах, творчих
конкурсах, фахових випробуваннях, спiвбесiдах, зберiгаються до завершення навчанIuI. TaKi caMi роботивсryпникiв ,якi не зарахованi на навчання, зберiгаються в Iнстиryтi один pik в порядку, визначеному
прийма.пьнОю комiсiею, пiсля чого знищуються, про що скJIадаеться акт.

4. Спецiальнi умови
4,1, Спецiальними умовами щодо участi у конкурсному вiдборi при всryпi для здобуття вищоi освiти на
ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти с:

- зарахування за спiвбесiдою;

- ylacTb у кончфсному вiдборi за iспитами; та/або квотою-l, квотою-2 (KBoTa-l, квота-2 в Iнстиryтi
вiдсугнi).

4.2. Спецiальними умовами щодо участi в конкlрсному вiдборi пiд час вступу на ocHoBi
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiа.пiста, освiтньо-професiйного ступеIrя фахового
молодшогО бакалавра, освiтньогО ступенЯ молодшогО бакалавра е участЬ у конкурсному вiдборi за
iспитами

4,3, Спецiальними )rмовами щодо участi в конкурсному вiдборi пiд час вступу на ocHoBi здобутого
освiтньогО сryпеня бакалавра, магiстра (освiтньо-кваlriфiкацiйного рiвня спецiалiста) е участь у
конкурсномУ вiдборi за iспитами у закладi вищоI освiти замiсть €диного фахового вступного
випробування та/або единого вступного iспиту

4.5. Перелiк осiб, якi мають право на спецiа.llьнi уrrлови щодо }пracTi у конкурсному вiдборi при всryпi та
порядоК ix застосування визначено роздiлом VIII Умов прийому.
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5, Рейтинговi списки та рекомендацiТ зарахування, реалiзацiя права
вGтупникiв на обрання мiсця навчання, кореryвання спиGку
рекомендованих, наказ про зарахування
5,1, Рейтинговi списки формуються приймальною комiсiею за правилами та в порядку, визначеними
роздiлом IX Умов прийому, та оприлюднюються у повномУ обсязi на веб-сайтi закла2lу вищоi освiти.
списки всryпникiв, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицiею, отримуються
прийма:lьною комiсiею за даними едЕБо, перевiряються на предмет достовiрностi поданих вступниками
вiдомостеЙ та дотримання передбачениХ Умовами прийомУ вимог щодо формування спискiв,
затверджуються рiшенням приймальноi KoMiciT i оприлюднюються шляхом розмiщення на iнформацiйних
стендах прийма.гlьних комiсiй та вебсайтi закладу вищоi освiти вiдповiдно до cTpokiB, визначеЕих
Умовами та Правилами прийому.

офiцiйним повiдомленням про надання рекомендацiй до зарахування вважасться оприлюдненшI
вiдповiдного рiшення на с,гендах приймальнот koMiciI Iнстицrгу, а також вiдображасться у кабiнетi
вступника в еffЕБо, Рiшеllня приймальноi koMicii про рекомендування до зарiжування розмiщусться на
вебсайтi lнстиryц,у встановленi Правилами прийому строки. Рекомендованим до зарахування
вступникам можуть надсиJIатись повiдомлення засобами електронного та мобiльного зв'язку.

5,2, особи, якi подали заяви в паперовiй або в елекгроннiй формi та беруть участь у конкурсному
вiдборi в Iнстиryтi, пiсля прийняття приймальною комiсiею рiшення npo р.*оr.rдування до зарахування
вiдповiднО до строку, визначеного Правилами прийому, зобов'язанi у "rро*", "cTarro"rreHi роздiлом 2
правил прийому, виконати вимоги для зарахування:
- подати особисто оригiнали документа про освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb та додатка донього, сертифiкатiв зовнiшньОго незалежНого оцiнювання до приймальноi KoMicii Iнстиryry;- укласти договiр про tIавчання мiж Iнстит5rтом та вступником (за участi батькiв або законних
представникiв - для неповнолiтнiх всryпникiв).
.ЩодатковО укJIадастьсЯ доlювiР мiж Iнстиryтом та фiзичною (юридичною) особою, яка замовляе платну
освiтню послугу для себе або для iншоi особи, беручи на себе фiнансовi зобов'язання lцодо if оплати.
подання оригiналiв необхiдних документiв для зарахування може здiйснюватися kpiM особистого
подання, шляхом:

- надсилання ii засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкJIадень на адресу Приймальноi
KoMicii, зазначену в PeecTpi суб'скгiв ocBiTHboi дiяльностi сдЕБО в строки, роздiлом 2 Прuur, прийому.
.Щаry подання документiв визначають за вiдтиском штемпеля вiдправлення на поштовому KoHBepTi;

- надсилання ii сканованих копiй, з накJIаданням на вiдповiднi файли квапiфiкованого елекгронного
пiдпису вступника, через еJIектронний кабiнет вступника.

,Щоговiр про навчання мiж Iнститутом та вступником (за участi батькiв або законних представникiв - для
неповнолiтнiх всryпникiв) е пiдставою для видання накдlу про зарахування.
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якщо всryпник здiйснив виконання вимог до зарахування без особистого подання докрлентiв, то наказ
про зарахування може буr,и виданий без укладання договоРУ. Якщо договiр про навчання не буле
укпадено впродовж десяти кrлендарних днiв пiсля початку навчання, то цей наказ скасову€ться в частинi
зарахування такоI особи.

Поданi оригiнали докрlентiв зберiгаються в Iнстиryтi протягом усього перiоду навчаIIня. Всryпник, уякого пiсля отримання доку!fента про ocBiry, на пiдставi якого здiйснюеться вступ, змiнилось прiзвище,
iм'я, пО батьковi, додатковО особисто np"o'""o"a приймальнiй KoMiciI Iнстиryry свiдоцтво про державну
реестрацiю акга цивiльноIю стану Щодо вiдповiдноi змiни та виданого на його пiдставi доц/мента, що
посвiдчуе особу, вiдомостi про яку вносяться до еДЕБО.

особи, якi подали заяви в елекгроннiй формi, kpiM того, зобов'язанi пiдписати власну заяву,
роздруковану приймальною комiсiею.

5,3, Приймальна комiсiя своТм рiшенням анулюс ранiше наданi рекомендацii всryпникам, якi не
виконtUIИ вимоГ для зарахуВання та кореry€ списоК рекомендованих до зарахування.

5,4, Накази про зарахування на навчання видаються Рекгором Iнституry на пiдставi рiшення
приймальноi KoMicii. Нака:tи про зарахування на навчанIUI з додатками до них формуються в е!ЕБО та
оприпюднюються на iнформацiйному стендi приймальноi koMicii та вебсайтi Iнстиryry у виглядi списку
ЗаРаХОВаНИХ У СТРОКИ, ВСТаНОВЛеНi ПРаВИЛаМИ ПРийому та Умовами прийому або вiдповiдно до нього.

5,5, Рiшення приймальноi KoMicii про зарахування вступника може бути скасоване приймальною
комiсiею у разi виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 роздiлу XVI Умов
прийому.

5.6. Зарахованi особи можуть бути вилученi з наказу про зарахування (наказ про зарахуванIuI
скасовуеться в частинi, що стосусться цiеi особи) до закладу вищоi освiти за власним бажанням.
вiдрахованим iз закладу вищоi освiти за власним бажанням особам поданi ними докуIиенти повертають
не пiзнiше наступного дня пiсля подання заяви про вiдрахування.

5.7. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом l0 календарllих днiв вiд дати ix
початку, наказ про 3арахування скасовуеться в частинi, що стосуеться цiеi особи.

6. Вiдкритiсть
6.1. на засiданнi приймальноi koMicii мають право бути присутнiми представники засобiв масовоi
iнформацii (не бiльше двох осiб вiд одного засобу масовот iнформачii). Щля акредитацii, представники
засобiв масовот iнформацii повиннi звернутись до Iнстиryry не пiзнiше, нiж за 3 години до початку
засiдання, на елекгронну пошту або за телефоном, вкaваними на сайтi Iнстиryry, вказати назву засобу
масовоi iнформацiт та прiзllище, iм'я та по-батьковi представника.
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6,2, Приймальнi KoMicii зобов'язанi створити належнi уIиови для присутностi громадських спостерiгачiв
на своiх засiданнях, а також надати iм можливiсть ознайомлення до засiдання з доIryментами, щонадаються членам приймальноi KoMicii.

6,3, tнстиryт зобов'язаний створити умови для ознайомлення всryпникiв з лiцензiею на провадження
ocBiTHboT ДiЯЛЬНОСТi. ПРаВИЛа ПРИйОму, вiдомостi про лiцензований обсяг оприлюднюються на вебсайтiIнституry не пiзнiше робочого дня, наступного пiсля дня затвердження/погодження чи отриманнявiдповiдних вiдомостей.

6,4, Голова приймальноi KoMiciT оголошу€ про засiдання KoMicii не пiзнiше дня, що передуе днюЗаСiДаННЯ, В ОСОбЛИВИХ ВИПаДКаХ - Не ПiЗНiше нiж за три години до початку засiдання. оголошення разомiз проекгоМ порядкУ денногО засiданнЯ оприлюднЮеться на офiцiйномУ вебсайтi Iнституцz.

6,5, ПоданНя всryпникОм недостоВiрних персОн€шьниХ даних, недостовiрНих вiдомосТей про злобуry
ранiше ocBiry, про наявнiсть права на зарахування за квотами, права на зарахування за спiвбесiдою, про
учаоть в учнiвськltх олiмпiадах та конкурсах-захистах Малот академiт наук Украihи, про проходження
зовнiшнього незuшежного оцiнювання е пiдставою для скасування Haкit:зy про зарахування в частинi, щостосу€ться цього вступника.

6,6, Iнформування громадськостi про лiцензований обсяг, обсяг мiсць, що фiнансуються за державним
замовленням, BapTicTb навчання за спецiальностями (напрямами пiдготовки, спецiалiзацiями, освiтнiми
програмами), осiб (прiзвища та iнiцiали), якi подали з.uIви щодо вступу, iх рекомендацiт до зарахування
та зарахування до закладiв Вищот освiти здiйснюеться iнформачiйними системами на пiдставi данихедЕБо через роздiл "Вступо вебсайry едЕБо за адресою: https://vstup.edbo.gov.ual, а також
iнформацiйними системами (вiдповiдно до договорiв, укладених власниками (розпорядниками) таких
систем з технiчним адмiнiстратором еЩЕБО).
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до Правил прийому до Приватного закладу пIнституг

"XapKiBcbKa школа архiтекryри" у 2O2l poui

Перелiк конкурснпх пропозицiй, за якими здiйснюсться прийом
бакалавра за освiтньою програмою <<ApxiTeкTypa та урбанiзм>>

ХДРКIВСЬКД
шкOлА
АРХIТЕКТУРИ

на навчання для здобугтя ступеня

Назва KoHKypcHcli пропозицiТ

ApxiTeKrypa та урбанiзr. В
спецiалi ста, освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого

перелiк конкурспих пропозицiй, за якпмп здiйснюсться прийом на навчання для здобуття ступеня
магiстра за освiтrrьо-проr}есiйною програмою <<ApxiTeкTypa>>

Назва KoHKyllcHoi п

ApxiTeKrypa. Всryп на основ@


