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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Ознайомлення членів Приймальної комісії із введенням в дію Наказа 

МОН України №511 від 13.04.2020р.  «Про затвердження форм документів з 

підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти». 

2. Ознайомлення членів Приймальної комісії зі змістом проєкту наказу 

МОН «Про внесення змін до наказу МОН від 30 жовтня2019р №1350». 

 

 

І СЛУХАЛИ 

Бурдюжу Лесю Миколаївну - Голову Приймальної комісії, яка повідомила, 

що відповідно до статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту», 

Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020р №511 «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової 

передвищої) освіти», та з метою поліпшення організації підготовки кадрів за 

освітньо-професійним рівнем фахового молодшого бакалавра і вдосконалення 

документообігу у коледжі, та запропонувала розглянути та затвердити форми 

документів, які відповідають вимогам вступної кампанії БДМРПК на 2020 р. 
 

І ВИСТУПИЛИ 

Александрова Ірина Олексіївна - відповідальний секретар Приймальної 

комісії, яка ознайомила присутніх із формами документів відповідно Наказу 

№511від 13.04.2020р.  «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців 

в закладах вищої (фахової перед вищої) освіти»: 

1. Н-1.01.1.1. Заява бакалавр на основі ПЗСО  

2. Н-1.01.1.2. Заява бакалавр на основі молодшого спеціаліста 

3. Н-1.01.2.1. Заява фаховий молодший бакалавр на основі БЗСО 

4. Н-1.01.2.2. Заява фаховий молодший бакалавр на основі ПЗСО 

5. Н-1.01.2.3. Заява фаховий молодший бакалавр на основі ОКР КР  

6. Н-1.01.3.1. Заява бакалавр магістр на основі бакалавра, магістра 

7. Н-1.01.3.2 Спеціальні умови бакалавр, магістр 

8. Н-1.01.4.1. Заява магістр ЄФВВ ЄВІ 



9. Н-1.01.5.1. Повідомлення про неакредитовані спеціальності 

10.  Н-1.03.1. Наказ про зарахування на навчання 

11.  Н-1.03.2. Додаток до Наказу про зарахування на навчання 

12.  Н-5.01. Довідка-виклик 

 

та запропонувала взяти за основу наступні форми документів для організації 

вступу до БДМРПК, а саме: 

1. Н-1.01.2.1. Заява фаховий молодший бакалавр на основі БЗСО 

2. Н-1.01.2.2. Заява фаховий молодший бакалавр на основі ПЗСО 

3. Н-1.01.2.3. Заява фаховий молодший бакалавр на основі ОКР 

кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти 

4. Н-1.03.1. Наказ про зарахування на навчання 

5. Н-1.03.2. Додаток до Наказу про зарахування на навчання 

 

Сідюк Олександр Вячеславович, член Приймальної комісії, який наголосив 

на тому, що наказ Міністерства освіти і науки України від 13.02.2019р №179 «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти» є 

чинним і запропонував, для проведення вступної кампанії 2020р., затвердити 

наступні форми документів в редакції 2019р.: 

1. Н-1.02 Відомість вступного випробування 

2. Н-2.01 Журнал реєстрації вступників 

Крім зазначеного, Сідюк О. В. запропонував подовжити використання 

журналів реєстрації вступників 2020 ріку, розпочатий у 2013 році і відповідає 

формі Н-2.01. 

 

 Сідюк Оксана Анатоліївна, член Приймальної комісії, яка запропонувала 

використовувати у роботі форми документів для реєстрації та проведення 

вступних випробувань, а саме: 

- Особова справа студента; 

- Титульна сторінка письмової роботи; 

- Вкладка до письмової роботи; 

- Аркуш усної відповіді на вступному випробуванні; 

- Аркуш результатів вступних випробувань; 

- Повідомлення про допуск на вступні випробування; 

- Розписка в отриманні документів; 

- Опис особової справи, 

які затверджені, як форми внутрішнього документообігу. 

І УХВАЛИЛИ 

Затвердити запропоновані форми документообігу та використовувати під 

час вступної кампанії 2020 року. 



 

ІІ СЛУХАЛИ 

Сідюка Олександра Вячеславовича - члена Приймальної комісії, який 

повідомив, про оприлюднення для громадського обговорення Міністерством 

освіти і науки України проєкту наказу «Про внесення змін до наказу МОН від 

30.10.2019р №1350». Зокрема проектом наказу планується внесення змін до умов 

прийому до закладів фахової передвищої освіти в частині термінів вступної 

кампанії для вступників на базі ПЗСО та ОКР, запровадження сільського 

коефіцієнту для вступників на базі БЗСО, надання можливостей вступникам всіх 

категорій мінімізувати свою присутність в закладі освіти під час подачі 

документів тощо. 
 

ІІ ВИСТУПИЛИ 

Александрова Ірина Олексіївна - відповідальний секретар Приймальної 

комісії, яка запропонувала прийняти до відома зміст проєкту наказу МОН та 

планувати роботу Приймальної комісії відповідно до змін в Умовах прийому до 

закладів фахової передвищої освіти після набуття чинності відповідних наказів 

МОН. 

 
ІІ УХВАЛИЛИ 

Взяти до відома зміст проєкту наказу МОН «Про внесення змін до наказу 

МОН від 30 жовтня2019р №1350». 

 

Голова Приймальної комісії  Л.М. Бурдюжа   

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії  І.О. Александрова 


