ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
До Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання
в 2016 році

Дніпродзержинськ

2016
Унести до Правил прийому на навчання до Дніпродзержинського
коледжу фізичного виховання в 2016 році, затверджених на засіданні
педагогічної ради від 27 червня 2016 року відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України від 02 липня 2016 року № 755, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07 липня 2016 року за № 928/29058 такі зміни:
1. У розділі II
пункт 2.4. викласти в такій редакції:
«2.4.Рішення приймальної комісії стосовно мінімального та максимального
обсягу державного замовлення для вступників для здобуття вищої освіти
ступенів молодшого бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного,
ветеринарного та фармацевтичного спрямувань) за профільними
спеціальностями (спеціалізаціями) в межах, що не перевищують обсяг
державного замовлення попереднього року більше, ніж на 25 відсотків, та в
межах ліцензованого обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не
пізніше 15 червня. У разі якщо державне замовлення в попередньому році
складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг
державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб, але не
більше ліцензованого обсягу за спеціальностями окрім коледжів і технікумів.
МОН до 01 червня затверджує перелік профільних спеціальностей вищих
навчальних закладів незалежно від підпорядкування, крім вищих військових
навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами
навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів,
за якими може здійснюватися набір за державним замовленням.
Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого
(загального) обсягу державного замовлення, рішення приймальної комісії
стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого
обсягу за спеціальностями (освітніми програмами, напрямом підготовки),
щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох
календарних днів після доведення Дніпродзержинському коледжу фізичного
виховання обсягів державного замовлення.»
2. У розділі III:
1) пункт 3.1. доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Особи, які раніше здобули повну загальну середню освіту за бюджетні
кошти, можуть вступати на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за
кошти фізичних та юридичних осіб.»;

2) доповнити розділ новим пунктом 3.4. такого змісту:
«3.4.Відраховані здобувані вищої освіти ступеня бакалавра мають право
за індивідуальною програмою бути поновленими для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або
спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому
вищому навчальному закладі.»
4. У розділі X:
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
«10.1. Право на зарахування на основі базової чи повної загальної
середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних
іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають
особи, зазначені в пунктах 1, 2 розділу VII цих Правил, а також особи, яким
таке право надано Законом України "Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".
Право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти
за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання мають особи, яким таке право надано Законом
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія
проведення антитерористичної операції".».
2) пункт 10.2. викласти у такій редакції:
«2. Ці квоти встановлюються вищим навчальним закладом у межах
десяти відсотків (але не менше одного місця) та тридцяти відсотків (у вищих
навчальних закладах (структурних підрозділах вищих навчальних закладів),
які функціонують на території Донецької та Луганської областей)
максимального
(загального)
обсягу
державного
замовлення
за
спеціальностями
(спеціалізаціями) і оголошуються одночасно з
оголошенням максимального державного замовлення відповідно до пункту
2.4. розділу II цих Правил.»
Відповідальний секретар
приймальної комісії
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