Зміни до Правил прийому
Вищого навчального закладу
«Київська Академія перукарського мистецтва»
в 2017 році
1. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24 квітня
2017 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017
року № 646/30514, а також на підставі рішення педагогічної ради (протокол № 7
від 30.05.2017 р.), внести наступні зміни:
1) У розділі ІІ
пункт 5 доповнити новим реченням такого змісту:
«Вступники при зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на
іншу в межах одного вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних
предметів при наявності вакантних місць ліцензійованого обсягу шляхом
перенесення заяви)».
2) Розділ V
в абзаці першому пункту 1 слова «в документі, що посвідчує особу, в
документі» виключити, після слів «громадянстві вступника» доповнити словом « в
атестаті»;
пункт 1 доповнити
«Вищий навчальний заклад створює консультаційний центр при приймальній
комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяви в електронній формі.
Вступники можуть звернутися до такого консультаційного центру з метою
створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.»;
пункт 5.5 доповнити:
абзац третій після слів «для військовозобов'язаних» доповнити словами «(крім
випадків, передбачених законодавством)»;
3) Розділ VІІ
пункт 7.3 викласти у такій редакції:

«які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього
незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через
наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку
захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і
науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №
1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу
одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і
науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №
1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837, або копії такого документа)»;
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в
зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих
(спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального
закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №
086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або
патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27
грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної
комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального
центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання
регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);».

У зв’язку з цим абзаци восьмий – п'ятнадцятий, вважати відповідно абзацами
дев’ятим – шіснадцятим;
абзац дев'ятий після слів «(на період її проведення)» доповнити словами
«територія населених пунктів на лінії зіткнення»;
після абзацу десятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:
«громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за
кордоном».
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – шіснадцятий вважати відповідно
абзацами дванадцятий– сімнадцятий
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому цього
пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами
вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017
року»;
після абзацу п'ятнадцятого доповнити новими абзацами шістнадцятим,
сімнадцятимтакого змісту:
«Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у
конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016
або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з
яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного
оцінювання 2017 року. Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають
право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 року або вступних іспитів.».
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий, сімнадцятий вважати відповідно
абзацами вісімнадцятим, дев'ятнадцятим.
2. Унести до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на

участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в
2017 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від

13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646, такі зміни:
1) у розділі І:
у пункті 2:
в абзаці десятому цифру «V» замінити цифрами «VI»;
в абзаці шістнадцятому цифри «VIII» замінити цифрами «IX»;
в абзаці дев’ятнадцятому цифри «VIII», «ІХ» замінити цифрами «IX»,
«Х» відповідно;
в абзаці двадцятому цифри «ІХ» замінити цифрою «Х»;
в абзаці двадцять першому цифру «V» замінити цифрами «VI»;
у пункті 3:
в абзаці четвертому слова «напряму підготовки,» виключити;
2) у розділі ІІ:
у пункті 1 цифру «V» замінити цифрами «VI»;
абзац третій пункту 3 після слова «сертифіката» доповнити літерами
«(ів)»;
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по
батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує логін
та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.»;
пункт 7 після слів «за державним» доповнити словами «або
регіональним»;
3) у розділі ІІІ:
у пункті 5:
в абзаці першому цифри «VII» замінити цифрами «VIII»;

абзац другий після слів «за державним» доповнити словами «або
регіональним», цифри «VIII» замінити цифрами «IX»;
в абзаці третьому цифри «IV» замінити цифрою «V»;
пункт 6 після слова та цифри «пункту 1» доповнити словом та цифрою
«або 3», цифри «VIIІ» замінити цифрами «IX»;
пункт 7 після слова та цифри «пункту 1» доповнити словом та цифрою
«або 3», цифри «VIIІ» замінити цифрами «IX»;
пункті 8 після слова та цифри «пункту 1» доповнити словом та
цифрою «або 3», цифри «VIIІ» замінити цифрами «IX».
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