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ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
до Лисичанського ордена Трудового Червоного Прапора
гірничого технікуму у 2016 році
1. У розділі ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
Пункт 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.».
Доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:
«5. Відраховані здобувачі 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 Технікуму.».
2. У розділі V. Строки прийому заяв та документів, вступних
випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Пункт 2 викласти в такій редакції:
2. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників, вступні
випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться у такі
строки:
Навчання без відриву
від виробництва
Вступники на основі освіти
повної загальної середньої
повної
за сертиза вступними
загальної
фікатами
випробуваннями
середньої
3
4
5

Денна форма навчання
Етапи вступної кампанії

1

Початок прийому заяв та
документів у паперовій від
вступників розпочинається
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право
складати вступні випробування,
що проводить Технікум
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які не
складають вступні випробування
Строки проведення Технікумом
вступних випробувань
співбесід

базової
загальної
середньої
2

11 липня 2016 року

01 серпня 2016 року
30 серпня
2016 року

о 18.00 годині
20 липня 2016 року
о 18.00 годині
27 липня
2016 року
з 21 липня по 27 липня
з 21 липня по 24 липня
2016 року

31 серпня
2016 року
31 серпня – 06 вересня
2016 року

1

Початок прийому заяв та
документів у паперовій від
вступників розпочинається
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право
складати вступні випробування,
що проводить Технікум
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які не
складають вступні випробування

2

3

11 липня 2016 року

о 18.00 годині
27 липня
2016 року

з 21 липня по 27 липня
з 21 липня по 24 липня
2016 року
Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування
на місця державного замовлення оприлюднюється не
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників пізніше
о 12.00
о 12.00
28липня
01 серпня
2016 року
2016 року

Терміни
зарахування вступників

за результатами співбесід
не пізніше 12.00 годин
25липня 2016 року
на місця державного
замовлення за співбесідами
до 18.00 години
27 липня 2016 року
на місця державного
замовлення до 18.00 години
05 серпня 2016 року
на місця за кошти фізичних
та юридичних осіб
не пізніше 10 серпня
2016 року
за державним замовленням
за співбесідами
не пізніше 12.00 години
28 липня 2016 року
за державним замовленням
не пізніше 12.00 години
06 серпня 2016 року
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного
замовлення відповідної
спеціальності не пізніше
12 серпня 2016 року

5

01 серпня 2016 року
30 серпня
2016 року

о 18.00 годині
20 липня 2016 року

Строки проведення Технікумом
вступних випробувань
співбесід

Виконання вступниками вимог
до зарахування

4

31 серпня
2016 року
31 серпня – 06 вересня
2016 року
Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця
державного замовлення
оприлюднюється
не пізніше 12 години
07 вересня 2016 року

до 18.00 години
11 вересня 2016 року

не пізніше
13 вересня 2016 року

3. У розділі V Строки прийому заяв та документів, вступних
випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
У пункті 2:
абзац другий викласти у такій редакції:
«Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до
зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 2
розділу XV цих Правил до 18.00 години 27 липня, а також подати письмову
заяву про виключення з конкурсу на інші місця за державним замовленням.
4. У розділі XІ. Зарахування в межах встановлених квот
Пункт 1 викласти у такій редакції:
«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 VIII 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".».
Пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Ці квоти встановлюються Технікумом у межах двадцяти відсотків
максимального (загального) обсягу державного замовлення за спеціальностями
(спеціалізаціями) і оголошуються одночасно з оголошенням максимального
державного замовлення відповідно до пункту 4 розділу ІІ цих Правил.».

