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1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації діяльності та основні функції 

комісій вступних випробувань при Приймальній комісії Фахового коледжу 

Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ (далі – комісії).  

1.2. Комісії діють відповідно до закону України «Про фахову передвищу 

освіту», «Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 

України в 2022 році», Правил прийому до Фахового коледжу Закарпатського 

угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ та Положення про Приймальну комісію 

Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. 

1.3. Комісії утворюються у випадках, передбачених Правилами прийому для 

проведення вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. 

1.4. Комісії вступних випробувань створюються як структурні підрозділи 

Приймальної комісії Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту ім. 

Ф. Ракоці ІІ з метою:  

- розроблення програм та критеріїв оцінювання конкурсних вступних 

випробувань; 

- проведення контролю при проведенні вступних випробувань на навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра; 

- розроблення змістових та структурних вимог до мотиваційного листа; 

- cкладання взірця мотиваційного листа; 

- розгляду мотиваційних листів. 

1.5. Комісії у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, 

наказами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням. 

2. Основні функції комісій 

2.1. Контроль і виконання процедур проведення вступних випробувань, які 

проводяться у Фаховому коледжі Закарпатського угорського інституту ім. Ф. 

Ракоці ІІ. 
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2.2. Аналіз та узагальнення власного досвіду вступних випробувань з метою 

вдосконалення системи оцінювання знань і вмінь вступників. 

3. Права комісій 

3.1. Комісія має право одержувати в установленому порядку від членів 

працівників Приймальної комісії дані та матеріали, що необхідні для виконання 

покладених на комісію завдань.  

4. Організація діяльності комісій 

4.1. До складу комісій входять: голова та члени комісій. 

4.2. Голови комісій вступних випробувань затверджується наказом голови 

Приймальної комісії Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту 

імені Ференца Ракоці II. 

4.3. Персональний склад комісій (не менше 2 осіб) затверджується наказом 

голови Приймальної комісії Фахового коледжу Закарпатського угорського 

інституту імені Ференца Ракоці II. 

4.4. Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників 

інших закладів освіти, в тому числі й закладів загальної середньої освіти, 

науково-дослідних установ. 

4.5. Відповідальність за організацію роботи комісії, своєчасний та 

професійний розгляд питань, ведення справ, дотримання режиму інформаційної 

безпеки покладається на голову комісії. 


