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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження Положень і Порядків. 

2. Про затвердження форм документів Приймальної комісії . 

 

І СЛУХАЛИ 

 

Александрову Ірину Олексіївну – відповідального секретаря Приймальної комісії, яка 

доповіла про результати виконання рішень засідання Приймальної комісії від 17 січня 2018 року 

(Протокол №2). 

 

І ВИСТУПИЛИ 

 

Бурдюжа Леся Миколаївна – Голова Приймальної комісії, яка запропонувала затвердити: 

- Положення про апеляційну комісію ДВНЗ «БДМРПТ»; 

- Положення про відповідального секретаря Приймальної комісії ДВНЗ «БДМРПТ»; 

- Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію та комісію для 

проведенню співбесід ДВНЗ «БДМРПТ». 

- Порядок проведення вступних іспитів у формі тестового письмового опитування 

ДВНЗ «БДМРПТ». 

- Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному 

відборі до ДВНЗ «БДМРПТ» 

 

І УХВАЛИЛИ 

 

Затвердити вищевказані Положення та Порядки. 

 

ІІ СЛУХАЛИ 

 

Бурдюжу Лесю Миколаївну – Голову Приймальної комісії, яка доповіла, що Наказом 

МОН України від 16 лютого 2018 року №160 затверджені форми документів з підготовки 

фахівців у закладах вищої освіти. 

 

ІІ ВИСТУПИЛИ 

 

1. Александрова Ірина Олексіївна – відповідальний секретар Приймальної комісії, яка 

запропонувала запровадити для роботи Приймальної комісії форми документів, наведені у Наказі 

МОН, а саме: 

- форма № Н-1.01.2.1 (заява на основі БЗСО); 

- форма № Н-1.01.2.2 (заява на основі ПЗСО); 



- форма № Н-1.01.2.3 (заява на основі ОКР Кваліфікованого робітника та Молодшого 

спеціаліста); 

- форма № Н-1.02 (відомість вступного випробування); 

- форма № Н-1.03.1 (наказ про зарахування); 

- форма № Н-1.03.2 (додаток до наказу про зарахування); 

- форма № Н-2.01 (журнал реєстрації вступників). 

2. Паламарчук Валентина Вікторівна – член Приймальної комісії, яка роз’яснила, що 

для роботи Приймальної комісії ще необхідні такі бланки документів, як: 

- опис особової справи; 

- розписка; 

- повідомлення про допуск до вступних іспитів; 

- титульна сторінка письмової роботи; 

- аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні; 

- вкладка; 

- аркуш результатів вступних випробувань. 

 

ІІ УХВАЛИЛИ 

 

1. Затвердити та ввести в дію для подальшої роботи Приймальної комісії наступні 

форми документів: 

- форма № Н-1.01.2.1 (заява на основі БЗСО); 

- форма № Н-1.01.2.2 (заява на основі ПЗСО); 

- форма № Н-1.01.2.3 (заява на основі ОКР Кваліфікованого робітника та Молодшого 

спеціаліста); 

- форма № Н-1.02 (відомість вступного випробування); 

- форма № Н-1.03.1 (наказ про зарахування); 

- форма № Н-1.03.2 (додаток до наказу про зарахування); 

- форма № Н-2.01 (журнал реєстрації вступників). 

2. Александровій Ірині Олексіївні до 15 березня 2018 року розробити бланки 

документів, а саме:   

- опис особової справи; 

- розписка; 

- повідомлення про допуск до вступних іспитів; 

- титульна сторінка письмової роботи; 

- аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні; 

- вкладка; 

- аркуш результатів вступних випробувань. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії     Л.М. Бурдюжа 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії    І.О. Александрова 


