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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1.1 Приймальна комiсiя ДВНЗ «ДДПУ» (далi - Приймальна комiсiя ДДПУ) 

та вiдокремленоrо структурного пiдроздiлу ДДПУ «Горлiвський iнститут 
iноземних мою> (далi ГПМ) - робочий орган Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний педаrогiчний унiверситет» (далi - ДДПУ), 
передбачений частиною першою статтi 38 Закону Украi'ни «Про вищу освiту» 
(далi - Закону), що утворюеться для органiзацii' прийому вступникiв. Строк 
повноважень Приймальноi' кoмicii' ДДПУ становить один календарний рiк . 

Приймальна комiсiя ДДПУ та вiдокремленого структурного пiдроздiлу 
ДДПУ «Горлiвський шститут шоземних мов» працюе на засадах 

демократичностi , прозоростi та вiдкритостi вiдповiдно до законодавства 
Украi'ни , зокрема: вiдповiдно до Умов прийому на навчання до закладiв вищо'i 
освiти У1'.1Jа1ни в 2020 роцi (далi - Умов прийому), затверджених наказом 
Мiнiстерства освiти i науки Укра1ни вiд 11 жовтня 2019 року № 1285 та 
зареестрованих у Мiнiстерствi юстицil Украi'ни 02 грудня 2019 року за 
№ 1192/34163; «Правил прийому до Державного вищоrо навчального закладу 
«Донбаський державний педаrоriчний унiверситет» в 2020 роцi», затверджених 
Вченою радою ДДПУ 26.12.2019 р . ; «Положения про Приймальну комiсiю 
вищого навчальноrо закладу Укра1ни», затвердженого наказом Мiнiстерства 
освiти i науки Украi'ни вiд 15 жовтня 2015 року № 1085, зареестрованих у 
Мiнiстерствi юстицi1 Укра1ни 4 листопада 2015 року за № 1353/27798; Статуту 
ДДПУ та вiдокремленого структурного пiдроздiлу «ГПМ» i цього положения про 
Приймальну комiсiю ДДПУ та вiдокремленого структурного пiдроздiлу «ГПМ». 
(далi - Положения) 

Положения затверджуеться Вченою радою ДВНЗ «ДДПУ» вiдповiдно до 
частини третьоi' статтi 38 Закону. 

1.2 Склад приймально1 кoмicii' затверджуеться наказом ректора ДДПУ, 
який € головою комiсi1. 

Склад вiдбiрково1 комiсi1 вiдокремленоrо структурного пiдроздiлу 
затверджуеться наказом директора вiдокремленого структурного пiдроздiлу 
«ГIIМ», який € головою кoмicil. 

Голова Приймально1 комiсi1 вiдповiдае за виконання покладених на 
Приймальну комiсiю завдань i здiйснения нею своi'х функцiй . 

До складу Приймальноi' кoмicii' входять: 

- чотири заступники голови Приймальноi' кoмicii' ДДПУ, з яких один -
керiвник вiдокремленого структурного пiдроздiлу ДДПУ «Г орлiвський iнститут 
iноземних мою> (голова вiдбiрковоi' комiсi1 ГIIМ); 

- вiдповiдальний секретар Приймальноi' кoмicii' ДДПУ та вiдокремленого 
структурного пiдроздiлу «ГПМ»; 

- три заступники вiдповiдального секретаря Приймальноi' кoмicii' ДДПУ, з 
яких один - спiвробiтник вiдокремленого структурного пiдроздiлу ДДПУ 
«Горлiвський iнститут iноземних мою>, вiдповiдальний секретар вiдбiрковоi' 
кoмicii' ГПМ; 
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_ уповноважена особа Приймально'i кoмici'i ДДПУ вiдокремленого 
структурного пiдроздiлу «ГПМ» iз питань прийняття та розгляду ~лектронних 
заяв (адмiнiстратор €диноi' державно'i електронноj' бази з ~итань о_свпи); 

- члени Приймально'i кoмici'i ДДПУ (заступник кер1вника вщокремленого 
структурного пiдроздiлу ДДПУ «Горлiвський iнститут iноземних мов», декани 
факультетiв, керiвники структурних пiдроздiлiв); . . 

-представники органiв студентського самоврядування вщповщно до 
пiдпункту 6 частини п 'ятоУ статтi 40 Закону та профспiлкових органiзацiй. 

Заступниками голови ПриймальноУ кoмicii' ДДПУ призначаються 
проректори ДДПУ та керiвник вiдокремленого структурного пiдроздiлу ДДПУ 
«Горлiвський iнститут iноземних мою>. 

Вiдповiдальний секретар Приймальноi' ком1с11 та його заст~ники 
призначаються наказом ректора ДДПУ з числа провiдних науково-педагопчних 
(педагогiчних) працiвникiв ДДПУ. 

Наказ про затвердження складу Приймальноi' кoмicii' видасrься ректором 
ДДПУ до початку календарного року. 

1.3 Для виконання покладених на Приймальну комiсiю завдань i 
здiйснення нею своi'х функцiй вiдповiдно до наказу ректора ДДПУ утворюються 
такi пiдроздiли Приймально'i кoмici'i: 

предметнi екзаменацiйнi кoмicii'; 
кoмici'i для проведения спiвбесiд; 
фаховi атестацiйнi кoмicii'; 
предметнi кoмicii'; 
апеляцiйна комiсiя ( апеляцiйнi кoмici'i); 
вiдбiрковi кoмicii' факультетiв базового унiверситету ДДПУ; 
вiдбiркова комiсiя ПIМ. 

ДопускаЕ:ться включати до складу цих комiсiй науково-педагогiчних 
(педагогiчних) працiвникiв iнших навчальних закладiв. 

Предметнi екзаменацiйнi кoмicii та кoмicii для проведения спiвбесiд 
утворюються у випадках, передбачених Правилами прийому, для проведения 
вступних випробувань пiд час вступу на навчання за ступенем бакалавра на 
основi повноi' загальноi' середньоУ освiти. До складу цих комiсiй можуть входити 
(за згодою) працiвники iнших навчальних закладiв, науково-дослiдних установ. 

Фаховi атестацiйнi кoмici'i утворюються для проведения вступних 
випробувань пiд час вступу на навчання на основi ранiше здобутого ступеия 
(освiтнього рiвня). До складу цих комiсiй можуть входити (за згодою) науковi 
працiвники iнших навчальних закладiв. 

Предметнi кoмicii утворюються для проведения вступних випробувань до 
аспiрантури (ад'юнктури). До складу предметних комiсiй включаються доктори 
фiлософii' та доктори наук, якi здiйснюють науковi дослiдження за вiдповiдною 
спецiальнiстю та вiдповiдають за виконання вiдповiдноi' освiтньо-науковоi' 
програми. До складу предметних комiсiй можуть входити також представники 
iнших вищих навчальних закладiв (наукових установ), з якими укладено 
договори про ведения спiльно'i науково·i дiяльностi та/або спiльного керiвництва 
дослiдженнями аспiрантiв (ад'юнктiв), та/або спiльного виконання освiтньо-
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науковоУ програми, або якщо здiйснюсться пiдготовка докторiв фiлософi'i за 

освiтньо-науковою програмою, узгодженою мiж )]JJ,ПY й вiлокрсмл~ним 

структурним пiдроздiлом «ГПМ» та науковою установою. До складу прсдмепю"i 

комiсiУ з iноземноi' мови можуть включатися також особи, якi не маюrь нау1<O0O1 ·O 

ступеня та вченого звания, але вiльно володiютъ вiдповiдною i ноземвою мовою 

iта за рiшенням ВченоУ ради ДДПУ можуть квалiфiковано оцiнити рiвень з1шнш1 

вiдповiдноУ мови вступником. 

Апеляцiйна комiсiя утворюсться для розгляду апеляцiй встуnннкiв. 

Головою апеляцiйноУ кoмici"i призначасться хтось iз проректорiв ДДЛУ та 

заступники вiдокремленого структурного пiдроздiлу ДДПУ «Горлiвський 

iнститут iноземних мою>, якi не с членами предметних або фахових атестацiйних 

комiсiй. Пiд час прийому на навчання на основi базово"i та повно"i заrал ьно"i 

середньоУ освiти склад апеляцiйно"i кoмici"i формусrься з числа провiдних 

науково-педагогiчних (педагогiчних) працiвникiв ДДПУ й вiдокремленого 

структурного пiдроздiлу «ГПМ» та вчителiв системи загалыю·i середньо"i освiти 

регiону, якi не с членами предметно"i екзаменацiйно"i кoмici"i, комiсiУ длн 

проведения спiвбесiд ДДПУ й вiдокремленого структурного пiдроздiлу «ГПМ». 

Пiд час прийому на навчання на основi ранiше здобутих ступен я бакалавра, 

освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв молодшого спецiалiста, спецiалiста склад 

апеляцiйноУ комiсiУ формусться з числа провiдних науково-педагоritших 

(педагогiчних) працiвникiв ДДПУ i наукових установ Укра"iни. 
Порядок роботи апеляцiйно"i кoмici"i затверджус ректор ДДПУ. 

Апеляцiйнi кoмicii' створюються та функцiонують окремо в базовому 

унiверситетi ДДПУ та вiдокремленому структурному пiдроздiлi JЩЛУ 

«Горлiвський iнститут iноземних мою>. Головою апеляцiйно"i ком1с11 

вiдокремленого структурного пiдроздiлу «ГПМ» призначасться один 1з 
. . . . 

заступниюв кер1вника цього шдроздшу. 

Вiдбiркова комiсiя утворюеться, у разi потреби , для профорiснтаuiйно"i 

роботи, прийому документiв, оформления особових справ вступникiв, а також 

для виконання iнших функцiй, пов'язаних iз прийомом вступникiв. В iнститутах 

(вiддiленнях, факультетах унiверситетiв, академш чи iнститутiв) в 

територiально вiдокремлених структурних пiдроздiлах вищого навчальноrо 

закладу ( фiлiях, iнститутах, факультетах тощо) можуть утворюватись одна чи 

декiлька вiдбiркових комiсiй. У територiально вiдокремленому структурному 

пiдроздiлi ДДПУ «Горлiвський iнститут iноземних мою> можуть утворюватись 

декiлька вiдбiркових комiсiй. У разi потреби можуть утворюватися ви'iзнi 

вiдбiрковi комiсiУ, порядок роботи яких встановлюсться Приймальною комiсiсю 

ДДПУ та вiдокремленим структурним пiдроздiлом «ГПМ». 

До складу вiдбiркових комiсiй входять голова - керiвник вiдокремленого 

структурного пiдроздiлу ДДПУ «Горлiвський iнститут iноземних мою>, 

вiдповiдальний секретар вiдбiрково'i кoмicii", а також члени вiдбiрково'i кoмici'i з 

числа науково-педагогiчних (педагогiчних) працiвникiв та навчалыю

допомiжного персоналу вiдокремленого структурного пiдроздiлу ДДПУ 

«Горлiвський iнститут iноземних мою>, кiлькiсть яких визначасться, виходячи з 

потреби вiдбiрковоi" кoмici"i ГПМ. 
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Наказ про затвердження складу предметних екзаменацiйних, фахових 

атестацiйних, апеляцiйноi' та вiдбiркових комiсiй пiдписуе ректор ДДПУ не 
11iзнiи1е О l березня. Пiдроздiли Приймальноi' кoмici'i можуть мати iншi назви та 
розnодiл повноважень, що повинно бути зазначено в Положеннi. 

Список працiвникiв, якi допускаються до роботи для забезпечення 
дiялыюстi Приймально'i кoмicii' ДДПУ та iT пiдроздiлiв, затверджуеться наказом 
ректора ДДПУ з числа науково-педагогiчних (педагогiчних) працiвникiв та 
навчально-допомiжного (адмiнiстративного) персоналу ДДПУ й вiдокремленого 
структурного пiдроздiлу «ГПМ». 

1.4 Склад Приймально'i кoмici'i ДДПУ та Гi пiдроздiлiв, за винятком осiб, 
якi входять до них згiдно з посадовими обо в ' язками, щороку поновлюеться не 
менш нiж на третину . Та сама особа може бути вiдповiдальним секретарем не 
бiльше нiж три роки посniль. 

До складу Приймально'i кoмici'i ДДПУ й вiдокремленого структурного 

пiдроздiлу «ГПМ», предметних екзаменацiйних, вiдбiркових i фахових 
атестацiйних комiсiй та апеляцiйноi' кoмici'i не можуть входити особи, дiти яких 
вступають до ДДПУ й вiдокремленого структурного пiдроздiлу «ГIIМ» в 
поточному роцi. 

2. ОСНОВШ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРИЙМАЛЬНОI KOМICII 
2.1 Вiдповiдно до Правил прийому, статуту ДДПУ, наявноi" лiцензii" 

( сертифiкатiв про акредитацiю) Приймальна комiсiя ДДПУ й вiдокремленого 
структурного пiдроздiлу «ГПМ» розробляе Правила прийому, якi затверджуе 
Вчена рада ДДПУ й вiдокремленого структурного пiдроздiлу «ГIIМ» вiдповiдно 
до частини п'ято'i статтi 44 Закону. 

2.2 Приймальна комiсiя: 
забезпечуе iнформування вступникiв, 'ix батькiв та громадськiсть з 

ycix питань вступу до ДДПУ та вiдокремленого структурного пiдроздiлу «ГПМ»; 
органiзовуе прийом заяв та документiв, приймае рiшення про допуск 

вступникiв до участi в конкурсi (до участi у вступних випробуваннях); 
пода€ до €дино'i державно'i електронно'i бази з питань освiти (далi -

€дина база) отриманi вiд вступникiв данi про них, вносить змiни до статусiв заяв 
вступникiв в €динiй базi; 

координуе дiяльнiсть ycix структурних пiдроздiлiв ДЦПУ щодо 
пiдготовки та проведения конкурсного вiдбору; 

органiзовуе та проводить консультацi'i з питань вступу на навчання 
та вибору спецiальностi, що найбiльш вiдповiдае здiбностям, на,хилам i рiвню . . 
шдготовки вступниюв; 

органiзовуе та контролюе дiяльнiсть технiчних, iнформацiйних i 
побутових служб щодо створення умов для проведения вступно'i кампанii"; 

забезпечуе оприлюднення на веб-сайтi ДДПУ цього Положения, 
Правил прийому та iнших документiв, передбачених законодавством; 

приймае рiшення про зарахування вступникiв за формами навчання 
та джерелами фiнансування. 
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2.3 Рiшення Приймально'i кoмici'i ДДПУ й вiдокремленого структурного 
пiдроздiлу «ГIIM» приймаються за присутностi не менше дв~х тр~ скла,1)" 
Приймальноi' кoмicii' ДДПУ та вiдокремленого структурного шдроздшу «ПL½> 

простою бiльшiстю голосiв та своечасно доводяться до вiдом_а вступникiв. 

Рiшення Приймально'i кoмicii" .ЦЦПУ вiдокремленого струк-rурного 

пiдроздiлу «ГПМ» оформлюються протоколами, якi пiдписуЕ: го;юва i 
вiдповiдальний секретар Приймальноi· кoмici'i .ЦЦПУ. Заяви та до~tеFгrи 
вступникiв рееструються. 

3. ОРГ АНIЗАЦIЯ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОi КОМIСП ДДПУ 
3 .1 Прийом заяв та документiв вступникiв проводиться у строЮI, 

передбаченi Правилами прийому в прошнурованому, iз пронумерованmш 

сторiнками та скрiпленому печаткою .ЦЦПУ або печаткою вiшювiшюго 
структурного пiдроздiлу .ЦЦПУ «Горлiвський iнститут iноземних мов» у журна.,~.i 
реестрацii' заяв вступникiв, в якому зазначаються такi данi вступника: 

порядковий номер (та/або номер особово'i справи); 

дата прийому документiв; 

прiзвище, iм'я та по батьковi; 
м1сце проживания; 

стать, дата народження; 

найменування навчального закладу, що видав до:Е\.~ент про 
здобутий ступiнь/ освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень; 

номер, серiя, дата видачi документа про здобутий етупiнъ/освiтньо
квалiфiкацiйний рiвень, середнiй бал документа про освiту ; 

номер сертифiката зовнiшнього незалежного оцiнювання, кi-тькiсть 
балiв з конкурсних предметiв; 

прюритет заяви; 

iнформацiя про документи, що дають право на особ"lИВi у~1овн 
зарахування; причини, з яких вступниковi вiдмовлено в участi у коН1'.-урсi та 
зарахуваню на навчання; 

пiдпис вступника в одержаннi повернених документiв або вшriт1'.-а 
про Ух повернення (номер поштовоi' квитанцii} 

Вступнику видаеться розписка про прийом його документiв за ПLJДI!C0\1 
вiдповiдального секретаря (його заступника), скрiплена печаткою ДДП:У чл 
вiдокремленого структурного пiдроздiлу .ЦЦПУ «Г орлiвський iнсппут 
iноземних МОВ>> або штампом Приймальноi' кoмicii' .ЦЦПУ чи вiдбiрковоI кo:'.ticii 
гпм. 

Вiдмова у реестрацii' заяви вступника не допускасrъся ) крiм випа.:rк.iв 
вiдсутностi документiв, передбачених Правилами прийо.му для реесч,ацii 
вступника. 

Пiд час реестрацi"i заяв вступникiв з використанням автоматизованк'\. 
систем облiку сторiнки журналу реестрацii' роздруковуються в кiнцi робочого 
дня, кожна сторiнка вiзуеться вiдповiдальним секретарем Приймальноi' кoмicii' 
ДДПУ (його заступником), нумеруеться i пiдшивасrься в ж·урнал . Пiс:1я 
закiнчення прийому документiв журнал реестрацi'i заяв вступникiв вiзусrься 
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пiдписами rолови Приймальноi' кoмicii' ДДПУ i вiдповiдального секретаря та 
скрiплюсться печаткою ДДПУ (вiдокремленого структурного пiдроздiлу ДДПУ 
«Горлiвський iнститут iноземних мою>) або штампом Приймально'i кoмici'i ДДПУ 
(вiдбiрково'i кoмici'i ГПМ). 

У журналi реестрацii' заяв вступникiв не допускаються виправления, 

закреслення та пропуски рядкiв. У разi наявностi таких, зазначасться вiдповiдна 

примiтка, яка вiзусться вiдповiдальним секретарем (його заступником) i 
скрiплюсться печаткою ДДПУ (вiдокремленого структурного пiдроздiлу ДДПУ 
«Горлiвський iнститут iноземних мов») або штампом Приймальноi' кoмici'i ДДПУ 

(вiдбiрковоУ комiсiУ ГIIМ). 
3.2 Приймальна комiсiя ДДПУ (вiдбiркова комiсiя ГПМ) приймас рiшення 

про допуск вступника до участi у конкурсi. 

3 .3 Для проведения вступних iспитiв ДДПУ ( вiдокремленим структурним 
пiдроздiлом ДЦПУ «Горлiвський iнститут iноземних мою>) формуються 
екзаменацiйнi групи в порядку ресстрацii' документiв; вiдповiдно до груп 
формуються вiдомостi спiвбесiди, усного вступного iспиту й ( або) вiдомостi 
одержання-повернення письмово'i роботи. 

Кiлькiсть вступникiв в екзаменацiйних групах не повинна перевищувати 

30 осiб. Особам, якi допущенi до складания вступних iспитiв, видасться аркуш 
. . . 

результапв вступних 1спипв. 

3.4 Розклад вступних випробувань, що проводяться ДДПУ (вiдокремленим 
структурним пiдроздiлом ДДПУ «Горлiвський iнститут iноземних мов» ), 
затверджусться головою Приймально'i кoмici'i ДДПУ (вiдбiрково'i кoмici'i ПIМ) 

та оприлюднюсться шляхом розмiщення на веб-сайтi ДДПУ ( вiдокремленого 
структурного пiдроздiлу ДДПУ «Горлiвський iнститут iноземних мою>) та 

iнформацiйному стендi Приймально1 комiсi1 ДДПУ (вiдбiрково1 кoмicii' ГПМ) не 

пiзнiше нiж за три днi до початку проведения вступних випробувань для вступу 
на навчання за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями та формами 

навчання. 

3 .5 Копi1 документiв i фотокартки незарахованих вступникiв, що не 
отриманi ними, а також 'ix екзаменацiйнi роботи зберiгаються протягом одного 
року, пiсля чого знищуються, про що складасться вiдповiдний акт. 

4. ОРГ АНIЗАЦIЯ ТА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПНИХ IСПИТШ 
4.1 Голови предметних екзаменацiйних, фахових атестацiйних комiсiй, 

предметних комiсiй, якi вiдповiдають за проведения вступних iспитiв, щороку 

складають необхiднi екзаменацiйнi матерiали: програми вступних iспитiв, що 

проводяться ДДПУ (вiдокремленим структурним пiдроздiлом ДДПУ 

«Горлiвський iнститут iноземних мою>), екзаменацiйнi бiлети, тестовi завдання, 

критерiУ оцiнювання вiдповiдi вступника тощо та подають 'ix на затверджения 
головi приймально1 комiсiУ не пiзнiше, нiж за три мiсяцi до початкv прийому 

документiв. 

Форма вступ них iспитiв у ДДПУ ( вiдокремленому структурному 

пiдроздiлi ДДПУ «Горлiвський iнститут iноземних мов») i порядок i'x проведения 
затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття 
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ступеня молодшого бакалавра, освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого 

спецiалiста та на основi повноУ загальноУ середньоУ освiти для вiдповiдних 
категорiй вступникiв вступнi iспити проводяться вiдповiдно до програм 
зовнiшнього незалежного оцiнювання вiдповiдного року. 

Затвердженi екзаменацiйнi матерiали тиражуються в необхiднiй кiлькостi 
i зберiгаються як документи суворо'i звiтностi. 

4.2 На вступних iспитах повинна мае бути забезпечено спокiйну й 
доброзичливу атмосферу, а вступникам надано можлив1сть самостiйно, 
найбiльш повно виявити рiвень своi'х знань й умiнь. 

Стороннi особи без дозволу голови Приймальноi' кoмicii' ДДПУ й 
вiдокремленого структурного пiдроздiлу <<ГПМ» до примiщень, в яких 
проводяться вступнi iспити, не допускаються. 

4.3 !спит в уснiй формi чи спiвбесiда з кожного предмета (дисциплiни) 
проводяться не менше нiж двома членами кoмici'i з кожним вступником, яких 

призначае голова предметноi' кoмici'i згiдно з розкладом у день iспиту. 

Пiд час спiвбесiди (iспиту в уснiй формi) члени вiдповiдноi' комiсiУ 
вiдмiчають правильнiсть вiдповiдей в аркушi спiвбесiди (аркушi усноi' вiдповiдi), 
який по закiнченню спiвбесiди пiдписуеться вступником та членами вiдповiдноi' 
кoмicii:. 

Iнформацiя про результати спiвбесiди або iспиту в уснiй формi 
оголошуеться вступниковi в день i'x проведения. 

4.4 Вступнi iспити в письмовiй формi, що проводить ,ЦДПУ та 

вiдокремлений структурний пiдроздiл «ГПМ» у випадках, передбачених 

прийому, приймають не менше двох членiв вiдповiдно'i кoмici"i в кожнiй 

аудиторii'. 

4.5 Бланки аркушiв спiвбесiди, письмово'i вiдповiдi, а також титульнi 
аркушi зi штампом Приймальноi' кoмicii' ДДПУ (вiдокремленого структурного 

пiдроздiлу ДДПУ «Горлiвський iнститут iноземних мою>), зберiгаються у 

вiдповiдального секретаря Приймально'i кoмici'i ДДПУ ( голови вiдбiрково'i 

кoмici'i ГПМ), який видае 'ix головi екзаменацiйно'i кoмici'i в необхiднiй кiлькостi 
безпосередньо перед початком iспиту. 

Бланки письмових робiт роздаються кожному вступниковi в аудиторii', де 

проводиться вступний письмовий iспит, про що вступник ставить свiй особистий 

пiдпис у вiдомостi одержання-повернення письмовоi' роботи. Письмовi 

екзаменацiйнi роботи (зокрема чернетки) виконуються на аркушах зi штампом 
Приймальноi' кoмicii' ДДПУ або вiдбiрковоi' кoмicii' ГПМ. На аркушах не 

допускаються будь-якi умовнi позначки, якi розкривають авторство роботи. 
Вступник зазначае прiзвище лише у визначених для цього мiсцях. 

Завдання вступних iспитiв, проведених iз використанням комп'ютерно'i 

технiки разом iз вiдповiдями на них, роздруковуються на паперових носiях та 

пiдписуються вступником. 

4.6 Для проведения письмових вступних iспитiв встановлюються такi 

норми часу (в астрономiчних годинах): 
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для тестування вступникiв на навчання за бакалаврським освiтнiм pi внем -

не бiльше, нiж передбачено в пояснювальних записках до тестiв вiдповiдних 

програм. . . . . . 
для вступного 1спиту вступниюв на навчання за мапстерсь

ким освпюм 

рiвнем - l-2 години, але не бiльше, нiж передбачено у пояснювальних записках 

вiдповiдних програм. 

4. 7 Пiд час проведения вступних iспитiв не допускаеться користування 

електронними приладами, пiдручниками, навчальними посiбниками та iншими 

матерiалами, якщо це не передбачено рiшенням ПриймальноУ комiсiУ ДДПУ та 

вiдокремленого структурного пiдроздiлу «ГПМ». У разi використання 

вступником пiд час вступного випробування стороннiх джерел iнформацi"i 

(зокрема пiдказки) вiн вiдсторонюеться вiд участi у випробуваннях, про що 

складаеться акт. На екзаменацiйнiй роботi такого вступника член вiдповiдноУ 

комiсiУ вказуе причину вiдсторонення та час. Пiд час перевiрки така робота 

дешифруеться й за неУ виставляеться оцiнка менше мiнiмальноУ кiлькостi балiв, 

визначеноУ Приймальною комiсiею ДДПУ й вiдокремленого структурного 

пiдроздiлу «ГПМ» та Правилами прийому ДДПУ й вiдокремленого структурного 

пiдроздiлу «ГПМ», для допуску до участi в конкурсi або зарахування на навчання 

поза конкурсом, попри обсяг i змiст написаного. 
4.8 Пiсля закiнчення роботи над завданнями вступного iспиту вступник 

здае письмову роботу разом iз завданням, про що розписуеться у вiдомостi 

одержання-повернення письмовоУ роботи, а члени екзаменацiйно·i комiсiУ 

зобов'язанi перевiрити правильнiсть оформления титульного аркуша письмовоУ 

роботи. 

4.9 Вступники, якi не з'явились на вступний iспит без поважних причин у 

зазначений за розкладом час, до участi у подальших випробуваннях i конкурсi не 

допускаються. За наявностi поважних причин, пiдтверджених документально, 

вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних iспитiв iз 

дозволу ПриймальноУ комiсiУ ДДПУ (вiдокремленого структурного пiдроздiлу 

«ГПМ>>) у межах встановлених строкiв i розкладу проведения вступних iспитiв. 

Особи, якi не встигли за час письмового iспиту (тестування) виконати 

екзаменацiйнi завдання в повному обсязi, здають "ix незакjнченими. 

Пiсля закiнчення iспиту голова предметно"i ( екзаменацiйно"i або фаховоi" 

атестацiйноi") комiсiУ передае всi екзаменацiйнi роботи вiдповiдальному 

секретаревi ПриймальноУ кoмici"i ДДПУ або головi вiдбiрковоi" кoмici"i ГПМ. 

4.1 О Вiдповiдальний секретар Приймально"i кoмicii" ДДПУ (вiдбiрково"i 

кoмicii' ГПМ) або його заступник проводить шифрування письмових робiт, для 

чого проставляеться цифровий або iнший умовний шифр на титульному аркушi 

й на кожному аркушi письмовоУ вiдповiдi. У випадках, коли пiд час шифрування 

письмових екзаменацiйних робiт виявлено роботу, на якiй е особливi позначки , 

що можуть розкрити "ii авторство, робота не шифруеться i Гi, крiм члена 

предметноУ ( екзаменацiйноi· або фаховоУ атестацiйно"i) кoмicii", додатково 

перевiряе голова вiдповiдно"i комiсiУ. 

Пiсля шифрування титульнi аркушi зберiгаються у вiдповiдального 

секретаря ПриймальноУ кoмici"i ДДПУ (вiдбiрковоi" кoмicii" ГПМ) до закiнчення 
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перевiрки вс1х робiт. Аркушi письмових вiдповiдей разом iз пiдписаною 
вiдповiдальним секретарем Приймальноi' кoмicii' ДДПУ (вiдбiрковоi" кoмicii" 
ГПМ) або його заступником, який проводив шифрування письмових робiт, 
вiдомiстю передаються головi вiдповiдноi" кoмicii', який розподiляе i'x мiж 

членами кoмicii' для перевiрки. 
Перевiрка письмових робiт (тестових завдань) проводиться лише у 

примiщеннях базового унiверситету ДДПУ (вiдокремленого структурного 

пiдроздiлу ДДПУ «Горлiвський iнститут iноземних мою>) членами вiдповiдноi' 
кoмicii' та повинна бути закiнчена не пiзнiше наступного робочого дня 
Приймальноi' кoмicii' ДДПУ (вiдбiрковоi' кoмicii" ГПМ). 

4.11 Перевiрка письмових робiт (тестових завдань) проводиться тiльки у 
примiщеннi ДДПУ членами Приймальноi" (вiдбiрковоi") кoмicii" та повинна бути 
закiнчена не пiзнiше наступного робочого дня Приймальноi" кoмicii" ДДПУ й 
вiдокремленого структурного пiдроздiлу ГПМ. 

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступниковi були зробленi 
зауваження пiд час iспиту тощо) вiдповiдальний секретар Приймальноi" кoмicii' 
ДДПУ (вiдбiрковоi" кoмicii" ГПМ) або голова предметноi" екзаменацiйноi' або 
фаховоi" атестацiйноi" кoмicii" залучають для перевiрки роботи двох членiв 
вiдповiдноi" кoмicii". 

4.12 Голова предметноi" екзаменацiйноi" або фахово·i атестацiйноi' кoмicii' 
здiйснюе керiвництво i контроль за роботою членiв вiдповiдноi" кoмicii'. Вiн 
додатково перевiряе письмовi роботи, якi оцiненi членами вiдповiдних комiсiй 

за 100-бальною шкалою оцiнювання знань (вiд 100 до 200 балiв) 
- менше, нiж на 100 балiв, 
- бiльше, нiж на 17 5 балiв. 
У разi використання iнших шкал оцiнювання в Положеннi про Приймальну 

комiсiю ДДПУ й вiдокремленого структурного пiдроздiлу ГПМ зазначаються цi 

шкали та кiлькiсть балiв, виставлена за роботу вступника, бiльше якоi' голова 

вiдповiдноi" кoмicii" додатково перевiряе письмовi роботи. Голова вiдповiдноi' 

кoмicii" додатково перевiряе письмовi роботи, оцiненi кiлькiстю балiв менше, нiж 

визначено Приймальною комiсiею та Правилами прийому кiлькiсть балiв, 
необхiдна для допуску до участi в конкурсi або зарахування на навчання поза 

конкурсом. Голова вiдповiдноi' кoмicii' також додатково перевiряе 5 вiдсоткiв 
iнших робiт i засвiдчуе своi"м пiдписом правильнiсть виставленоi' оцiнки. 

Випадки наступноi" змiни виставлених на письмовiй роботi та у 

вiдомостях членами предметноi" екзаменацiйноi" або фаховоi' атестацiйноi' кoмicii' 

оцiнок (за результатами додатковоi" перевiрки головою вiдповiдноi' кoмicii" чи за 

висновками апеляцiйноi' кoмici"i) 

- засвiдчуються пiдписом rолови вiдповiдно'i кoмicii", 

- письмовим пояснениям члена кoмici'i та 

- затверджуються рiшенням Приймально'i кoмicii". 

4.13 Перевiренi письмовi роботи, а також заповненi екзаменацiйнi 

вiдомостi з шифрами та пiдписами членiв вiдповiдно'i кoмici'i передаються 

головою предметно'i екзаменацiйноi· кoмici'i або фаховоi' атестацiйноi" ком1с11 

вiдповiдальному секретаревi Приймальноi' кoмici·i ДДПУ (вiдбiрковоi' кoмicii" 
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ГIIМ) або його заступниковi , якi проводять дешифрування робiт i вписують у 

вiдомосп прiзвища вступникiв. 

4.14 Перескладання вступних iспитiв не допускасться. Вступники, знання 

яких було оцiнено балами нижче, нiж визначено Приймальною комiсiсю ДДПУ 

та Правилами прийому кiлькiсть балiв необхiдна для допуску до участi в 

конкурсi або зарахування на навчання поза конкурсом, до лодальшого складання 

встуnних iспитiв та участi в конкурсi не допускаються. 

4.15 Апеляцiя вступника щодо екзаменацiйноi· оцiнки (кiлькостi балiв), 

отриманоi' на вступному iспитi у ДДПУ (далi - апеляцiя), повинна подаватись 

особисто вступником не пiзнiше наступного робочого дня пiсля оголошення 

екзаменацiйноi' оцiнки. 

Апеляцiя розглядасться не пiзнiше наступного дня пiсля П подання у 

присутностi вступника. 

Додаткове опитування вступникiв пiд час розrляду апеляцiй не 

допускаеться. 

Порядок подання та розгляду апеляцii' повинен бути оприлюднений та 

доведений до вiдома вступникiв не пiзнiше, нiж за 7 днiв до початку вступних 
. . 
IСПИТlВ. 

5. ЗАР АХУВАННЯ ВСТУПНИКIВ 

5.1 Список рекомендованих до зарахування вступникiв оприлюднюсться 

Приймальною комiсiсю ДДПУ (вiдбiрковою комiсiсю ГПМ) вiдповiдно до
 

загальноi' кiлькостi набраних балiв кожним вступником у строки, визначенi
 

Правилами прийому ДДПУ у 2020 роцi. У списку зазначаються пiдстави для 

надання рекомендацiй щодо зарахування за формами фiнансування навчання. 

Особи, якi в установлений Умовами прийому та Правилами прийому до 

ДЦПУ у 2020 роцi строк не подали до Приймальноi' кoмicii' ДДПУ (вiдбiрковоi' 

кoмicii' ГIIM) оригiнали сертифiкатiв У краi'нського центру оцiнювання якост
i 

освiти, оригiналiв документiв про здобутий ступiнь вищоi· освiти, освiтнiй 

( освiтньо-квалiфiкацiйний) рiвень, додатка до нього державного зразка та 

медичноi' довiдки втрачають право на зарахування на навчання за рахунок кош
тiв 

державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних шльго
вих 

довгострокових кредипв. 

Сертифiкати зовнiшнього незалежного оцiнювання та/або 

довiдка/екзаменацiйний лист (для вступникiв, що складали вступнi iспити) iз 

результатами вступних iспитiв, письмовi екзаменацiйнi роботи, аркушi спiвбес
iд 

та усних вiдповiдей тощо вступникiв, зарахованих до ДДПУ у 2020 роцi, 

зберiгаються в i'x особових справах протягом усього строку навчання. 

Для зарахування на навчання за рахунок коштiв фiзичних або юридичних 

осiб вступник разом iз заявою про вступ на навчання мае право подати до 

Приймальноi' кoмicii' ДДПУ (вiдбiрковоi' кoмicii' ГПМ) копii' сертифiкатiв 

зовнiшнього незалежного оцiнювання, документа про здобутий ступiнь вищо
1· 

освiти, освiтнiй ( освiтньо-квалiфiкацiйний) рiвень державного зразка та додатка 

до нього й медичноi· довiдки, завiренi в установленому порядку, за умови 

одночасного навчання в цьому чи iншому навчальному закладi за iншою 



12 

освiтньо-професiйною ( освiтньо-науковою) програмою пiдготовки й формою 
навчання. Зазначенi копii" документiв зберiгаються у ДДПУ й вiдокремленому 

структурному пiдроздiлi ГПМ протягом усього строку навчання разом з 

оригiналом довiдки вищого навчального закладу, у якому зберiгаються 

оригiнали документiв. Довiдка видасrься на вимогу студента вищим навчальним 

закладом, у якому зберiгаютъся оригiнали зазначених документiв. 

5 .2 Рiшення про зарахування вступникiв ухвалюсrься на засiданнi 

Приймальноi" кoмicit ДДПУ й вiдокремленого структурного пiдроздiлу ГIIM й 

оформлюеться протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза 

конкурсом, за результатами спiвбесiди, за результатами участi в конкурсi тощо). 

5.3 На пiдставi рiшення Приймально·i кoмici'i ДДПУ й вiдокремленого 
структурного пiдроздiлу ГIIM ректор ДДПУ вида€ наказ про зарахування 

вступникiв; iнформацiя про зарахованих вступникiв доводиться до 'ix вiдома та 
оприлюднюеться на iнформацiйних стендах та офiцiйному веб-сайтi ДДПУ. й 

вiдокремленого структурного пiдроздiлу ГIIM 

5.4 Зарахованим до складу студентiв ДДПУ й вiдокремленого 

структурного пiдроздiлу ГПМ, на "ix прохання, видаються довiдки встановленого 
зразка для оформления звiльнення з роботи у зв 'язку зi вступ ом до ДДПУ й 

вiдокремленого структурного пiдроздiлу ГПМ . 
5.5 Пiсля видання ректором ДДПУ наказу про зарахування вступникiв на 

навчання, уповноваженi особи Приймально·i кoмici'i ДДПУ й вiдокремленого 

структурного пiдроздiлу ГПМ проставляють в Сдинiй базi протяrом доби 

вiдповiднi вiдмiтки щодо змiни статусу вступника та верифiкують в €динiй базi 

накази про зарахування вступникiв на навчання у строки , встановленi Умовами 

та Правилами прийому ДДПУ (упродовж доби). 

5.6 Особам, якi не зарахованi на навчання, видасться, на 'ix прохання , 

довiдка про результати i"хньоi" участi в конкурсi для участi в конкурсi щодо вступ у 

до iншого вищого навчального закладу. 

За результатами роботи Приймально'i кoмici'i ДДПУ й вiдокремленого 

структурного пiдроздiлу ГПМ щодо набору на вiдповiднi форми навчання 

складаеться звiт про результати прийому на навчання, який затверджусться на 

засiданнi Вченоi" ради ДДПУ й вiдокремленого структурного пiдроздiлу ПIМ. 

6. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1 Положения вводиться в дiю з наступного дня пiсля його затвердження 

наказом ректора. 

6.2 Змiни та доповнення до Положення вноситься наказом ректора або 

наказом ректора за рiшенням вчено"i ради унiверситету або вiдповiдного 

дорадчого органу. У такому ж порядку Положения скасовусrъся. 

6.3 Вiдповiдальнiсть за актуалiзацiю Положения та контроль за 

виконання його вимог несуть посадовi особи унiверситету вiдповiдно до i"x 
функцiональних обо в' язкiв. 
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