Додаток 7 до Правил прийому
до Закарпатської академії мистецтв у 2021 році

Правила прийому до Закарпатської академії мистецтв для здобуття вищої
освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
І. Загальні положення
1.1. Правила прийому до Закарпатської академії мистецтв для здобуття
вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (далі – Правила) розроблені
Приймальною комісією Закарпатської академії мистецтв відповідно до Умов
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (далі – Умови
прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України (далі –
МОН України) від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, та Порядку
прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійнотехнічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженого наказом
МОН України від 24 травня 2016 року № 560 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560), і є
додатком до Правил прийому до Закарпатської академії мистецтв у 2021 році.
1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
– Заявник – особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття повної
загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій
території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій
території і отримала свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти в
інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або
дистанційною формою навчання;
– Освітня декларація (далі – Декларація) – документ, який містить інформацію
щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс
загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також
дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та
державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється згідно з формою,
наведеною у Додатку 7.1 до Правил прийому, та підписується особисто.
У цих Правилах термін «тимчасово окупована територія» вживається в
значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»,
термін «уповноважений заклад вищої освіти» вживається в значенні,
наведеному в Законі України «Про вищу освіту».
1.3. Ці Правила визначають особливі умови прийому для здобуття вищої
освіти таких категорій Заявників:
– громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території
України;
– іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус

закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та
проживають на тимчасово окупованій території України.
Ці Правила поширюються також на осіб цих категорій, які переселилися з
тимчасово окупованої території України після 1 січня 2021 року.
1.4. Заявники мають право на прийом до Закарпатської академії мистецтв
для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених
квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання (за вибором Заявника).
1.5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово
окупованій території України, не визнаються.
ІІ. Організація діяльності
2.1. Діяльність з реалізації цих Правил організовується в Освітньому центрі
«Крим – Україна» Закарпатської академії мистецтв (далі – Центр).
2.2. МОН України надає Закарпатській академії мистецтв квоти (квота-2)
для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за
державним замовлення (за кошти державного бюджету).
2.3. Свою діяльність Центр здійснює спільно із закладами загальної
середньої освіти комунальної форми власності, визначеними департаментом
освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації для проведення
річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі
документа державного зразка про повну загальну середню освіту в
передбачених наказом № 560 випадках (далі – уповноважені заклади загальної
середньої освіти).
2.4. Центр функціонує на правах підрозділу Приймальної комісії.
Керівником Центру є член Приймальної комісії.
2.5. Структура Центру та графік роботи з контактними телефонами
визначені у Додатку 7.2.
2.6. Центр організовує оформлення документів Заявника як вступника,
проведення вступного випробування до Закарпатської академії мистецтв та (в
разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до
ЗАМ для здобуття вищої освіти.
2.7. Центр працює з 09 червня до 23 жовтня.
III. Прийом для здобуття вищої освіти
3.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти до Закарпатської академії мистецтв.
3.2. Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною
формою навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету,
до ЗАМ у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки.
Ці квоти встановлюються МОН України для Закарпатської академії
мистецтв у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) від
максимального (загального) обсягу державного замовлення за фіксованими
конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошуються
одночасно з оголошенням обсягу державного замовлення (Додаток 1 до
Правил прийому).

3.3. Документи подаються Заявником особисто в письмовій формі.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
– документ, що посвідчує особу. У разі відсутності в документі, що посвідчує
особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій
території України, підтвердження факту проживання здійснюється на
підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб»;
– документ про освіту державного зразка та додаток до нього. За відсутності
документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає
довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (далі –
довідка уповноваженого закладу загальної середньої освіти), яка є
підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання;
– сертифікат(и) зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років.
– довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які
закінчили навчальний заклад в рік вступу).
До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає:
– копію документа, що посвідчує особу;
– копію документа про освіту державного зразка та додатку до нього або
копію довідки уповноваженого закладу загальної середньої освіти із
вказаним середнім балом атестата і/або копію сертифіката(ів) ЗНО;
– копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
– шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.
Оригінал довідки уповноваженого закладу загальної середньої освіти про
успішне проходження державного підсумкового оцінювання, при участі в
конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступник
подає лише один раз при виборі навчання за відповідною спеціальністю
(виконання вимог до зарахування).
3.4. Документи від Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня
бакалавра за кошти державного бюджету приймаються в два етапи – до 12:00
19 липня (до 12:00 28 вересня), вступні іспити проводяться до 19 липня (до 28
вересня), рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 20
липня (не пізніше 12:00 29 вересня), а зарахування проводиться не пізніше
15:00 23 липня (не пізніше 15:00 30 вересня). Заяви зарахованих осіб на інші
місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня. Реалізація
завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця
державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не
пізніше 15:00 30 вересня.
3.5. Заявники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним
поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за
результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ЗАМ та/або квотою-2.
IV. Конкурсний відбір та зарахування

4.1. Конкурсний бал Заявника визначається як сума (з врахуванням вагових
коефіцієнтів відповідно до Додатку 2 до Правил прийому):
– середнього бала документа про повну загальну середню освіту. У випадку
подання довідки уповноваженого закладу загальної середньої освіти середній
бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється як середнє
арифметичне результатів двох державних підсумкових атестацій з української
мови і історії України;
– результату державної підсумкової атестації з української мови (перший
предмет);
– результату вступного іспиту (сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання) з одного предмета (другий предмет відповідно до Додатку 2 до
Правил прийому) та творчого конкурсу (третій предмет).
У разі подання Заявником сертифікатів ЗНО конкурсний бал визначається
згідно підпункту 1 пункту 5 розділу 7 Правил прийому.
4.2. Закарпатська академія мистецтв оприлюднює список рекомендованих до
зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому
документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання. Рейтинговий список вступників та список рекомендованих до
зарахування вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 20 липня. У
рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про
зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику
присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає
коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній електронній
базі з питань освіти.
4.3. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця
державного замовлення в межах установлених квот здійснюється не пізніше
15:00 23 липня.
4.4. Після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до
зарахування Заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця
державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів,
передбачені Правилами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у
цих Правилах. Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання), які передбачені Правилами прийому, обов’язково
мають бути подані до Приймальної комісії впродовж трьох місяців після
початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк
Заявник відраховується із Закарпатської академії мистецтв.
4.5. Заявники, не зараховані на навчання у межах установлених квот, мають
право брати участь у конкурсі на загальних засадах. Конкурсний бал при участі
на загальних засадах розраховується відповідно до Правил прийому.
4.6. Зарахування Заявників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
здійснюється не пізніше 23 жовтня.

