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ЗМІНИ
до Правил прийому до відокремленого підрозділу «Коледж Харківського
екоиоміко-иравового університет} у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю» у 2016 році згідно з наказом М іністерства освіти і
науки України від 06 червня 2016 року № 622

1. Унести до Правил прийому розроблених Приймальною комісією
Харківського економіко-гіравового університету відповідно до рішення
вченої ради Харківського економіко-правового університету (протокол від 23
червня 2016 року № 3) та введених в дію наказом Президента ХЕПУ від 30
червня 2016 року №» 58 наступного змісту:
1) у розділі VI:
пункт 6.1 доповнити реченням такого змісту: «Конкурсний бал при
розрахунках округлюється з точністю до 0,001.»;
2) у розділі VI:
у пункті 6.1:
після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим та п'ятим
такого змісту:
«Правилами прийому встановлюється вичерпний порядок обчислення
конкурсного бала, у тому числі з використанням вагових коефіцієнтів для
усіх категорій вступників, зокрема для випадків різної кількості його
складових з дотриманням принципу рівності прав вступників;».
«Назви освітніх програм самостійно визначаються вищими навчальними
закладами, вони можуть збігатись з назвами спеціальностей та спеціалізацій.
Назви освітніх програм подаються державною мовою або дублюються
державною мовою в разі використання в них мов національних меншин та
іноземних мов.»;
Абзац четвертий вважати абзацом шостим.
доповнити пункт 6.3 новим реченням такого змісту: «У разі відсутності з
об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його
середній бал вважається таким, шо дорівнює 1.»;
3) у розділі V:
пункт 5.8 абзац перший, текст після слів «за № 189/14880» викласти в
такій редакції:
«а також особи, звільнені з військової служби (у тому числі
демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано
учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і

2

територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу
(крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному
відповідними
положеннями
про
проходження
військової служби
громадянами України.»;
4) Розділ IX викласти в наступній редакції
Право на першочергове зарахування
1.
Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів
мають (додаток 1):
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі
до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в
антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а
також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території
інших держав під час цих дій та конфліктів;
особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі
внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1 та
особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення
з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також
особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки
яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років
або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві ми
стали інвалідами 1 або II групи;
члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних
олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади
у сфері освіти і науки;
чемпіони і призери Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських
ігор - за спеціальністю фізична культура і спорт;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002
року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військовопатріотичного виховання молоді» надане таке право;
вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого
навчального закладу.
2.
Право на першочергове зарахування надається за послідовністю,
визначеною в пункті 1 цього розділу.»;
5) у розділі X:
пункт 10.3 викласти в такій редакції:
«У межах кожної зазначеної в пункті 10.2 цього розділу категорії
рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому
конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно
до розділу IX цих Правил (для вступників на основі повної загальної
середньої освіти), а в разі необхідності з використанням такої послідовності:
особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим
пріоритетом;
особи, які
випробувань;

мають більшу суму балів за

результатами

особи, які мають вищі результати вступних
максимальними ваговими коефіцієнтами;

вступних

випробувань

з

особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню
освіту.
Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити

послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія
ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих
вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.»;
6) розділ XV викласти в такій редакції:
«XV. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без
громадянства у вищих навчальних закладах України

16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно
із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента
України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва областей України з суміжними областями
Республіки
Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями
Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26
лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від
11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та
осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01
листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання
(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у
редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року
№ 1272).
16.2. Іноземці та особи без іромадянства можуть здобувати вищу освіту
за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, законодавством або угодами між ХЕПУ та
іншими вищими навчальними закладами про міжнародну академічну
мобільність.
16.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб, вступають до ХЕПУ за акредитованими
освітніми програмами (спеціальностями):
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і
до 01 березня відповідно): для здобуття ступеня молодшого спеціаліста;
2) впродовж року для проходження мовної підготовки на підготовчому
відділенні для іноземців.
Зарахування на навчання до Харківського економіко-правового
університету для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти
здійснюється за результатами співбесіди з вмотивованості до навчання та
знання мови на рівні, необхідному для засвоєння навчального матеріалу, яка

проводиться (за можливості у режимі онлайн) після подання абітурієнтом
документів, вказаних у п. 16.8 них правил та на підставі академічних прав на
продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень
освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають
право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти
відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень
освіти.
ХЕПУ здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа
про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне
для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з
яких проводиться співбесіда, на рівні: Всесвітня Історія - 3 бали по
п’ятибальній шкалі оцінювання.
16.4. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до ХЕПУ на
підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі з питань
освіти.
16.5. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними
зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених
квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень
Міністерства освіти і науки України.
16.6. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням
закордонного українця, при вступі до ХЕПУ користуються такими самими
правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками,
встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких
підтверджено посвідченням
закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому
до ХЕПУ за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.
16.7. Для ознайомлення з переліком напрямів і спеціальностей, за якими
ХЕПУ приймає на навчання іноземців та осіб без громадянства, які
перебувають на території України на законних підставах, дивитись додаток 8
до цих Правил.
16.8. Іноземці при вступі на навчання до ХЕГІУ подають наступі
документи:
1) заява у паперовій формі;
2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
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3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ (за наявності);
4) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним
закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з
другого курсу, додається академічна довідка);
5) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст
навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані
кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при
вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує
особу без громадянства;
7) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
8) 4 фотокартки розміром ЗО х 40 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця(у разі наявності);
Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути
засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій
країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною
установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України».
10) внести до Змін до І Іравил прийому додатки 1, 2 в наступній редакції
(додатки додаються).

Д одаток 1
д о Змін до Правил прийому до Коледжу Харківс
економіко-правового університету
в 2016 році

Інформаційні матеріали
щодо документі» осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених
квот та на першочергове зарахування.

ступник до вищого навчального шкладу пред’являє особисто документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий
о-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) зовн
ного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої
громадянина України, військовий квиток або (посвідчення про приписку), свідоцтво про народження - для осіб, які за
аспорта, або інший документ, який $асвідчує особу і громадянство і а документи, що підтверджують його право на зараху
ою, на зарахування в межах встановлених квот та першочергове врахування. Усі копії документів завіряються та ориг
авчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку
.Категорії осіб, які мають право на першочергове врахування відповідно до пункту 1
І*омі.і> IX Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України
/. Особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надано таке право.

нвалід, або дитина-сирота. або позбавлена батьківського піклування

(Див. перелік документів для даної
категорії осіб, визначений у розділі про
нарахування в межах встановлених
квот).
би, яки м Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців т а членів їх сімей» надано таке пра
вст упі до вищ их військових навчальних закладів та військових підрозділів вищ их навчальних закладів.
Довідка
повинна
бути
з
п
ськовослужбовців, які мають висл> г\ - Свідоцтво про народження встхнника:
скріпленим
печаткою
відповідної
ві
Довідка
(копія
витягу
з
наказу)
військової
арному обчисленні 20 років і більше.
частини (військкомату), що підтверджує частини (військкомату).
ромадян, звільнених з військової
факт вислуги в календарному обчисленні
за віком, за станом здоров'я чи \
20 років і більше у одного з батьків (та
із
скороченням
штатів
або
підставу для звільнення).
нням організаційних заходів, вислуга
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календарному обчисленні яких
ь 20 років і більше.
військовослужбовців.
які нвалідами внаслідок захворювання, ого з проходженням військової

Довідка
повинна
бути
з
п
Свідоцтво про народження вступника;
скріпленим
печаткою
відповідної
ві
Висновок
ЛТЕК
або
посвідчення
(пенсійне або отримувача державної частини (військкомату).
соціальної допомоги, у якому зазначена
група та причина інвалідності) та довідка
військової частини ( військкомату), що
підтверджус факт інвалідності одного з
батьків
внаслідок
захворювання,
пов'язаного з проходженням військової
служби.

/. Особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної ш хш цсност і інвалідів в Україні» надано таке право
III групи.

алозабезпечених сімей, у яких:
батьки є інвалідами;
атьків інвалід, а інший помер:
матір з числа інвалідів;
з числа інвалідів, який виховує
без матері.

- Свідоцтво про народження веіупника;
- Довідка МСЕК (висновок ЛТЕК) із
зазначенням групи інвалідної: і і за формою
№ 157-1/о або посвідчення (пенсійне або
отримувача
державної
соціальної
допомоги, у якому зазначена група
інвалідності).

Довідка за формою .V« 157-1/о, п
головою відповідної МСЕК та
печаткою
МСЕК
(Наказ
Мін
охорони здоров'я України від ЗО лип
року ЛІ'577, зареєстровано в Мін
юстиції України 5 вересня 2012 р. за
№ 1504/21816).

Довідка за формою
- Свідоцтво про народження веіупника;
- Довідка управління праці та соціального
захисту
населення
про
отримання
державної
соціальної
допомоги
малозабезпеченим сім’ям;
- Довідка МСЕК із зазначенням групи
інвалідності за формою X« 157-1 /о або
посвідчення (пенсійне або отримувача
державної соціальної допомоги, у якому

157-1/о

з

зазначена група інвалідності) обох батьків
або одного з батьків за умови наявності
документа, який підтверджує відсутність
другого з батьків.
V. Особи, я к и х відповідно до Закочу України Про статус ветеранів війни, гарант ії їх соціального захист у”
ами бонових дій
- Свідоцтво про смерть знаход
асників бойових дій на території - Посвідчення члена сім'ї загиблого;
військкоматі, видається затверджена
держав, які загинули (пропали - Свідоцтво про народження вс тупника;
або померли внаслідок поранення, - Свідоцтво про смерть одного з батьків.
чи каліцтва, одержаних під час - свідоцтво
про смерть
(копія) або
дій та конфліктів на території інших
повідомлення про загибель особи.
а також внаслідок захворювання,
ого з перебуванням на території
ржав під час цих дій та конфліктів.
ття 9)
оби, я к і відповідно до Закону України «Про статус і соціальний шхист громадян, я кі постраж дали внаслідок Чорнобил
катастрофи» маю т ь статус інвалідів 1 та 2 категорій

з числа учасників ліквідації
в аварії на Чорнобильськії! ЛКС та
их від Чорнобильської катастрофи,
ких встановлено причинний {в’язок
ості з Чорнобильською катастрофою,
наслідок Чорнобильської катастрофи
еневу хворобу, - категорія 1 (стаття

Посвідчення
учасника
ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській ЛЕС;
Довідка МСПК із зазначенням групи
інвалідності на основі встановленого
причинного зв'язку між шхворюванням,
пов'язаним
з Чорнобильською
катастрофою, частковою або повною
втратою працездатності громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи

Причинний зв'язок між захворю
пов'язаним з Чорнобильською катас
частковою
або
повною
працездатності громадян, які пост
внаслідок
Чорнобильської
кат
Чорнобильською катас і рофою ви
встановленим (незалежно від н
дозиметричних показників чи їх відс
якщо
його
підтверджено
п
стаціонарного обстеження постр
внаслідок
Чорнобильської
кат
уповноваженою медичною коміс
нижче обласного рівня або спеціаліз
медичними
установами
Мін
оборони України, Міністерства вн
справ України, Служби безпеки Укр
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які постійно проживали у зоні
ного (обов'язкового) в ід с е л е н ім 3
аварії до прийняття постанови про
шм, - категорія 2 (стаття 10).

Посвідчення
особи,
яка
постраждала
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

мають ліцензію
Міністерства
здоров'я України (стаття 12).
. // -//-//-//-//

VI. Особи, яким відповідно до Закону України «Про престижність шахтарської праці» надано таке право.

, які мають стаж підземної роботи не три роки, а також протягом трьох
повним робочим днем після здобуття
ї середньої освіти.

атьки яких с шахтарями та які мають
земної роботи не менш як 15 років з
робочим днем або які загинули
к нещасного випадку на виробництві
інвалідами І або II групи

-

Довідка відділу кадрів підприємства
(шахтоуправління), у якому зберігаються
трудові
книжки
працівників,
що
виконують
видобувні.
шахтобудівні
роботи, зазначені у статті 1 Закону
України «Про підвищення престижності
шахтарської
праці»
або
довідка
управління Пенсійного фонду України, у
якому знаходиться на пенсійному обліку і
отримує пенсію працівник, що виконував
видобувні, шахтобудівні роботи, назначені
у статті
1 Закону України «Про
підвищення престижності шахтарської
праці»,
за
підписами
керівника
Управління
та
начальника
відділу
пенсійного
забезпечення.
скріплена
відповідною печаткою.
Копія або виписка з трудової книжки з
підписами, скріпленими печаткою відділу
кадрів.
Свідоцтво про народження всіупника;
Довідка відділу кадрів підприємства
(шахтоуправління), у якому »берігаються
трудові
книжки
працівників.
що
виконують
видобувні.
шахтобудівні

Довідка за підписами керівника ві
керівника підприємства (шахтоупра
завірена відповідною печаткою ю
особи із зазначенням її ідентифік
коду.

Довідка за підписами керівника
кадрів
та
керівника
підп
(шахтоуправління), скріплена відп
печаткою юридичної особи із зазнач
іден гифікацій ного коду.
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роботи, зазначені у етап і 1 Закону або
довідка управління Пенсійного фонду
України, у
якому знаходиться на
пенсійному обліку і отримує пенсію
працівник, що виконував видобувні,
шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1
Закону № 345, за підписами керівника
Управління
та
начальника
відділу
пенсійного
забезпечення,
скріплена
відповідною печаткою.
- Копія або виписка з трудової книжки з
підписами, скріпленими печаткою відділу
кадрів.
- Довідка МСЕК (висновок ЛТКК) батьків
про причинний зв'язок інвалідності 3
виконанням професійної діяльності.
- Свідоцтво про смерть батька (матері), яка
пов'язана з нещасним випадком на
виробництві.
ахтарів, які загинули внаслідок - Свідоцтво про народження вступника та
го випадку на виробництві.
свідоцтво про смерть одного або обох
батьків та один з наступних документів:
- Посвідчення
члена
сім 'ї
загиблого
шахтаря;
- Акт про нещасний випадок (свідоцтво про
смерть), пов'язаний з нещасним випадком
на виробництві (форма Н-1).
х гарів-інвалідів І та II групи.
Свідоцтво про народження вступника та
пенсійне посвідчення батька (матері) шахтаря, у якому зазначена група та
причина інвалідності або посвідчення
отримувача
державної
соціальної
допомоги, у якому зазначена група та
причина інвалідності та один з наступних

Висновок МСЕК повинен бути під
головою МСЕК (підпис розшифро
скріплений печаткою).

Висновок МСЕК повинен бу ти під
головою МСЕК (підпис розшифро
скріплений печаткою).
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документів:
Висновок
ЛТЕК
про
наявність
причинного
зв'язку
інвалідності
3
трудовим каліцтвом.
- Акт про нещасний випадок, пов'язаний з
нещасним випадком на виробництві
(форма I I-1).
би, яким відповідно до У к а п Президента України від 21 лютого 2002 року .№> !57 «Про додаткові заходи щодо по
и про захисників Віт чизни, /л правового і соціального захисту, поліпш ення військо во-патріотичного виховання молоді»
аво.
ни України, які відслужили строком) -1Іозитивна характеристика від командування
у службу або службу за контрактом і військової частини за місцем проходження
позитивні
характеристики
від строкової військової служби або служби за
контрактом.
вання військової частин (пункт 3).
-

Витяг з наказу командира (начальника)
про те, що смерть пов’язана з виконанням
службових обов'язків;
- Свідоцтво про смерть, яка пов'язана з
виконанням службових обов'язків:
Свідоцтво про народження вступника.
соби, па я к и х поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарант ії їх соціального з
нови К\1 У від 23 вересня 2015 року М> 740 «Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону
атус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»»
- Свідоцтво про смерть шаход
тьки (один із батьків) яких загинули
Посвідчення члена сім ї загиблого;
участі в антитерористичній операції,
Свідоцтво про смерть одного з батьків військкоматі, видається затверджена
чи незалежність, суверенітет і
(копія) або повідомлення про загибель
альну
цілісність
України, або
особи.
внаслідок поранення, контузії чи
, одержаних у районах проведення
ористичної операції;

йськовослужбовців Збройних Сил
інших військових формувань,
ків правоохоронних органів, які
під час виконання службових
ів (пункт 3).

сників бойових дій із числа осіб, які
и
незалежність,
суверенітет
і

-

Свідоцтво про народження вступника;
ІІосвідчення учасника бойових дій.
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альну цілісність України та брали
едню участь в антитерористичній
забезпеченні її проведення:

би, яким відповідно до абзацу восьмого пункту 1 розділу IX Умов прийому на навчання до вищ их навчальних закладів
таке право.

які є внутрішньо переміщеними - Довідка про взяття на облік внутрішньо Довідка видається структурним підро
питань соціального захисту н
переміщеної особи
, відповідно до Закону України «Про
районних
у
м.
ення прав і свобод внутрішньо (постанова КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509 районних,
«Про
облік
внутрішньо
переміщених
осіб»).
держадміністрацій,
виконавчих
ених осіб».
міських, районних у містах (у разі ут
рад (далі - уповноважені органи).

Особи, яким відповідно до абзаців одинадцятого та дванадцятого пункту 1 розділу IX Умов прийому на навчання до вищ
навчальних закладів України надане таке право.

бірних команд України, які брали Диплом учасника міжнародної олімпіади
у міжнародних олімпіадах, перелік (копія звірена з оригіналом).
изначений центральним органом
чої влади у сфері освіти і науки.

Документ
учасника
Олімпійських,
и
і
призери
Олімпійських.
пійських і Дефлімпійських ігор
«а Паралімпійських і Дефлімпійських ігор;
-1 Іідтвердження отримання нагороди.
носте) фізична культура та спорі.

Прізвище особи мас бути зазн
відповідному наказі МОН України

Д одаток 2
д о З м ін І Іравил п р и й о м у д о К о л е д ж у Х а р к ів сь к о го
ск о н о м і к о -їїр а в о в о го у 11і в ер си т ет у
в 2 0 1 6 році

ТАБЛИЦЯ
відповідності середнього бала документа про повну загальну
середню освіту, обрахованого за 12-бальноіо ш калою, за значенним
200-бальної шкали
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