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I. 3ara.urHa rlacrrrHa

1.1. Bia6ipKoBa roMicis Kana'sHcrKoro Aep)r(aBuoro eHeprerr{qHoro rexniryuy
(laili - Bia6iprosa rolaick) - po6ouufi.opraH 3aKJraAy nraqoi ocniru, qo yrBoproerbct

AJI{ rIpoBeAeHH{ npufiorray BcryrIHI4Kis Ha HaBqaHHs, oQopuneHHf, oco6osux clpaB
BcryrrHt4Kis ra npoBeAeHnr npo$opienraqifinoi po6orn cepeA a6irypieurin. Tepnain

roBHoBrDKeur Bia6iprconoi rouicii craHoBr,rrr o4zn pirc.

Bia6iprosa xoN,Iicir npaqroe niguonirHo Ao Ynros upzfiorvry Ha HaBqaHHfl rJrt
s4o6yrrr ocnirnro-npoQecifiHoro crynerrf, Qa:ronoro MoJroAruoro 6aranaBpa s 2020

poql, flpaaun npr,lfiouy 4o Kau'rHcbKoro Aep)r(aBHoro eHeprerr,rqHoro rexnircyuy (aali
- flpanuna lpufionry), Craryry KaM'sHcrKoro .qep)KaBHoro eHeprerr{qHoro

rexuittyuyra flonoxenHs rlpo npufirraanrny rcorraiciro Qaxonoro repeABnrqoro

HaBqaIIbHoro 3aKJra4y, IIono)KeHHrI rrpo npufiuanury nonaiciro ra flono)r(eHHr rrpo

ni46iprony xorr,riciro.

1.2. flonoxenns rpo ni46iprony rcouiciro 3arBep,DKyerbcs ue4aroriunoro
paAoro Kau'gncrKoro Aep)KaBr{oro eHeprertrqHoro rexniryrvry.



1.3. Склад відбіркової комісії затверджується наказом директора технікуму. 

Голова відбіркової комісії несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.  

До складу відбіркової комісії входять : 

-   голова відбіркової комісії; 

-   заступник голови відбіркової комісії за денною формою навчання; 

- члени відбіркової комісії; 

- технічні секретарі. 

Головою відбіркової комісії призначається завідувач відділенням 

технікуму. 

Заступником голови комісії призначаються працівники технікуму, які 

мають досвід в роботі в приймальній комісії та проведенні профорієнтаційної 

роботи за різними формами навчання. 

Членами приймальної комісії є голови предметних (циклових) комісій, а 

також можуть призначатись провідні педагогічні працівники.  

1.4. До складу відбіркової комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких 

вступають до Кам'янського державного енергетичного технікуму (далі – 

Технікум)у поточному році. 

1.5. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення 

діяльності відбіркової комісії затверджується наказом директора з числа 

педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу Технікуму.  

1.6. Відбіркова комісія утворюється у разі потреби для профорієнтаційної 

роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для 

виконання інших функцій, покладених на неї Приймальною комісією. У разі 

потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких 

встановлюється Приймальною комісією. 

1.7. Наказ про затвердження складу відбіркової комісії видається 

директором технікуму не пізніше 1 березня. 

1.8. Склад відбіркової комісії, за винятком осіб, які входять до неї згідно з 

посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.  



II. Основні завдання та обов'язки відбіркової комісії 

2.1. Відповідно до Умов прийому, Правил прийому до Технікуму 

приймальна комісія здійснює керівництво відбірковою комісією. 

2.2. Відбіркова комісія: 

-  забезпечує проведення профорієнтаційної роботи серед  вступників з 

питань вступу до вищого навчального закладу; 

-  організовує прийом заяв та документів, оформлення особових справ 

вступників відповідно до встановлених вимог; 

- проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору 

спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки 

вступників. 

III. Організація роботи відбіркової комісії 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, 

передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в 

прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою 

вищого навчального закладу журналі реєстрації заяв вступників, в якому 

зазначаються такі дані вступника: 

порядковий номер (та/або номер особової справи); 

прізвище, ім’я та по батькові; 

домашня адреса (адреса реєстрації); 

стать; 

рік народження; 

номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень; 

назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень; 

номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та 

кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для 

вступу на обрану вступником спеціальність; 



cepe.qHifi 6an 4oryMeHra upo 6asony (uonny) saralrHy cepeAHro ocniry;

inQopuaqix rtpo AoKyMeHrH, rqo noAae Bcr,ynHr{K, .rKrrlo qe Br,rKJrr4KaHo

oco6ntasuMn yMoBaMr,r 3apaxyB auufl;

lpuqLIHI,I, 3 tKItX BCTyrrHr,rKOBr BIAMOBJTeHO B )HaCTr y KOHKypCI Ta 3aprxyBaHHl

HA HABqAHIIf,.

3.2.BcrynHuKy Bl{Aaerbcfl po3rrucKa rrpo nprEfiou fioro AoKyrlreHTin sa ni4uncovr

eiAnosiAarbHoro ceKperapr (fioro sacrynnnna), crypiuneua reqarKoro (urrarvrnona)

Texnixyrr,ry.

3.3. BiarvroBa y peecrpauii gaser BcryrrHlrKa He lotrycrcaerucl, rpiu sunaAxin

nopylneHHt BcryrIHIiKoM 3aKoHoAaBcrna a6o ni4cyrnocri nepeA6a.reHlrx Yl,rosaMr,r

npufi ouy AoKyMeHrin 4n a peecrparlii ncrynnnna.

3.4. Konii ,4oltyueurin i Sororaprru HeapaxoBaHlrx acrynnnrin, qo He

orpuuani HlIMt4, a raKo)K ik eKsardenaqifini po6oru s6epirarorbcfl nporrroM oAHoro

poKy, nicnsqoro 3Hr,rrqyrcTbcr 3a aKToM."

3.5. fonosa nig6ipronoi rorr,ricii rroBr4HeH rrpoBoAlrrrr 3 qreHaMr4 rouicii

incrpyrcrax 3 BrIMor IrIoAo oQopurennr oco6onux cqpaB ncrynnurin, BeAeHrrf,

xypHarrypeecrpaqii sars i 4orcyuenrin.

3.6. 3acryrIHrIKI4 roJroBrr ni46ipronoi rcorvricii ga ,{ennoro ra saovuorcr[opMaMr,r

HaBqaHIrt nosnHHi HaJIe)KHI/IM qr,rHoM nigrorynaru i uepe4au,rAoKyMeHTr,r Ao

HaBtluurbHoi .racrzHz, ni44irry ra4pin ra apxiny rexniryuynicm saseprreHH.fl Bcryunoi

rcavrnaHii.

3.7. rlleun niA6iprcoaoi rorvricii nosuHHi nocrifino Becrr.rrpoQopieHraqifiny

po6ory cepeA a$irypienris N,ricra, periony, o6nacri.

,.{nperrop rexuirynry O.IO.MoroqoK

B ilnosil atrlanir ce4perap
uprEfi nlalrnoi rorraicii .O.fop6onoc


