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 На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту», статті 9 
Закону України «Про закордонних українців» та з метою упорядкування 
механізму конкурсного відбору на навчання на основі здобутих освітніх 
(освітньо-кваліфікаційних) рівнів, а також процедури встановлення квоти 
прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного 
замовлення, згідно з наказом МОН від 14.05.2013 № 502       

 
 1. В абзаці 1 Правил прийому замінити слова «відповідно до ліцензії 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (копія ліцензії додається)» 
словами «відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ 270268 
від 07.05.2013 р. (копія ліцензії додається)» 
 
2. У розділі ІІ: 

2.1. у пункті 2.3: 
після слів «ДВНЗ «Краснодонський промислово-економічний коледж» 

приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) 
осіб,» доповнити словами «які здобули повну загальну середню освіту для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, а також 
осіб,»; 

 доповнити пункт абзацом такого змісту:  
«ДВНЗ «Краснодонський промислово-економічний коледж» зараховує 

зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених 
розділами ІV, V, VI цих Правил прийому. 

2.2. у пункті 2.4: 
після слів «ДВНЗ «Краснодонський промислово-економічний коледж» приймає 
на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на старші курси (з 
нормативним терміном навчання на вакантні місця)» доповнити словами «у 
межах ліцензованого обсягу відповідно до пункту 6.13 цих Правил прийому»  
 
3. Абзац другий пункту 6.12 розділу VI викласти у такій редакції:  
 «Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти 
оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів 
сертифіката з української мови та літератури; на основі базової середньої    
освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного 
випробування з  української мови.». 
 
4. Доповнити  розділ XVІІ пунктом 17.6. такого змісту: 

При вступі закордонні українці, які отримали направлення на навчання 
від українських національно-культурних товариств, користуються такими 
самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були 
учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне 
випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для 
вступу на обрану вступником  спеціальність. 

 
5. У  тексті  Правил   прийому    до   Державного  вищого   навчального   
закладу  «Краснодонський промислово-економічний коледж» у 2013 році, 
затверджених 26 листопада 2012 року, погоджених у Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 29.11.2013 року слова «Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України» замінити словами «Міністерство освіти і 
науки України» у відповідних відмінках. 


