забезпечуе опрнлюднення на веб-сайт! 1нституту цього Положения, Правил
прийому та 1нших документа, передбачених законодавством;
приймае ргшення про зарахування вступниюв за формами навчання !
джерелами фшансування.
3. Рпнення ПриймальноУ КОМ1С11 приймаються за присутност1 не менше як двох
третин складу ПриймальноТ комкГУ простою бшышстю голосгв та доводяться до
В Щ О М а ВСТУПНИК1В.

Решения ПриймальноУ комки оформлюються протоколами, яю пщписуе
голова 1 вщповщальний секретар ПриймальноУ комки'.

III. Оргашзашя роботи ПриймальноУ комки
1. Прийом заяв та документа вступниюв проводиться у строки, передбачеш
Умовами прийому 1Правилами прийому.
2. Приймальна комк!я приймае р!шення про допуск вступника до участУ у
К о н к у р с !, про ЩО ПОВ1ДОМЛЯГ вступника.
3. Розклад вступних к ш т в , шо проводяться науковою установою,
затверджуеться головою ПриймальноУ комкй ! оприлюднюеться шляхом
розмнцення на веб-сайт1 1нституту та шформацшному стенд! ПриймальноУ ком к1Уне
шзшше шж за три дш до початку прийому заяв та документ!з для вступу на
навчання за вщповщними ступенями, оевкньо-квалгфкашйними р1внями та
формами навчання.
4. Копи документ1в ! фотокартки незарахованих вступникчв, що не отриман!
ними, а також Ух екзаменацшш роботи зберкаються протягом одного року, шеля
чого знищуються про що складаеться в1дпов!дний акт.

IV. Орган1зац1я та проведения всту пних к ш т в
!. Голови предметних КОМ1С1Й, як1 в1дпов!дають за проведения вступних
1СПИТ1В, щороку складають необх!дн1 екзаменац1йн! матер1али: програми вступних
1СПИТ1В, що проводяться науковою установою, екзаменашйн! б1лети, тестов!
завдання, критерй' оц1нювання в!дпов!д! вступника тощо та подають Ух на
затвердження голов! ПриймальноУ комки не шзнппе, шж за три М1СЯЦ1 до початку
прийому документа.
Форма вступних к ш т в у науковш установ! 1 порядок Ух проведения
затверджуються кожного року у Правилах прийому.
2. На вступних кпитах повинна бути забезпечена спокшна ! доброзичлива
атмосфера, а вступникам надана можливкть самостхйно, найбглып повно виявити
р!вень своУх знань 1умшь.
Сторонн! особи без дозволу голови ПриймальноУ К0М1С11 до прим!гцень, в яких
проводяться вступи! книги, не допускаються.
3. 1спит в уенгй форм! або сшвбесща з кожного предмета (дисципл!ни)
проводяться не менше шж двома членами комкчУ з кожним вступником, яких
призначае голова предметно! ком!сй згщно з розкладом у день !спиту.
Пщ час сшвбесщи (1спиту в уенш форм!) члени вщповщноУ ком!с!У в1дм1чають
правильгпеть в!дпов!дей в аркупп сп!вбес1ди (аркуш1 усноУ в!дпов!д1), який по
зак!нченн! сп!вбес!ди п!дписуеться вступником та членами вщповщноУ ком!с!У.
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