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r. Загальнi положення

1.

Пiдставою для оголошення прийому дJUI здобуття ocBiTHboпрофесiйного ступешI фахового 'молодшого бака-тrавра е лiцензiя
MiHicTepcTBa освiти

i науки УкраiЪи та цi Правила прийому (далi - Правила

прийому).

2.

Прийом до ,Щержавного навчЕlлъного закладу <<КиiЪський
професiйний коледж з посиленою вiйськовою та
фiзичною пiдготовкою)

(далi

Коледж) длЯ здобуття освiтньо-професiйного ступеня
фахового
молодшого бакалавра здiйснюеться згiдно п.1
роздiлу IV Щих Умов.
з. Органiзацiю прийому вступникiв здiйснюе приймальна комiсiя,
скjIаД якоi'затвердЖуетъсЯ наказоМ директора. Приймальна комiсiя
дiе згiдно

з

положеншIм про приймапьну комiсiю .Щержавного навч€tJIьного закJIаду

<<КиiЪський професiйний коледж

з

посиленою вiйськовоtо та фiзичною
пiдготовкою>>, затвердженими директором. Положення про приймальну
комiсiю Коледжу розмiщене на вебсайтi навчаJIьного закладу.

Щиректор коледжу забезпечуе дотриманшI законодавства
УкраrЪи, у
тому числi Умов прийому на навчанIo.
до закJIадiв фаховоi передвищоi

освiти

В 202l роцi'

затверджених нак€воМ

монУ вiд 30.10.2020

року
Ns1342, цих Правил прийому, а також вiдкритiсть
та прозорiстъ роботи
приймалъноi KoMicii.

рiшенrrя приймальноi koMicii, прийняте в межах
ii повнов€Dкенъ, е
пiдставою дJUI видання вiдповiдного наказу
директором Коледжу.
Приймальна комiсiя починае
робоry з 23 квiтня 202lpo*y.
Режим роботи приймальноi KoMicii:
Понедiлок - п'ятниця: з 09_00 до 19-00; субота
з 09-00 до 15-00.
Вихiднi: недiля та державнi свята.

Yci

питанIUI, пов'язанi

приймапьною комiсiею на

ii

з

прийомом

до

Коледжу, вирiпцпоться
засiданнях. Рiшення прийма.гrьноi koMicii

оприлюднюютъся на вебсайтi навчалrьного закJIаду
в денъ ik прийняття або
не пiзнiше нас.тупЕого
робочого днrI пiсля ik прийняття.
II. Визначення TepMiHiB

У цих Умовах термiни вжив€lються
у таких значеннrIх:
вступне випробування - оцiнювання пiдготовлеЕостi
1.

всryпника до

здобуття освiтньо-професiйного ступешI
фахового молодцrого бакалавра, у
формi Всц/пного iспиryо спiвбесiди з предметiв професiйно-теоретичноi
пiдготовки, фахового випробуваншI тощо;

вступний iспит

-

форма вступного випробування, що передбачае
перевiрку рiвня знанъ, умiнъ та навичок вступника
з конкурсного предмета,
за результатами якоi вступнику нараховуютъся
бали, якi врilховуються в
конкурсному балi вступника;

вступник

-

особа' яка под€rла заявУ про догryск
до y.lacTi

в

конкурсному вiдборi на певну конкурсЕу пропозицiю
для здобуття ocBiTHboпрофесiйного сТУпеня фахового МолоДшого
.

бакалавра;

квота-1 - визначена частина заг€шьного

обсяry бюджетних мiсцъ, яка

може буrи використана для прийому вступникiв, що маютъ право на вступ
на ocнoBi вступних iспитiв, KpiM осiб, якi маютъ право на {воry-2;

квота-2

-

визначена частина загального обсяry бюджетних мiсцъ в

закJIадах освiти, розташованих
<<,,Щонбас_УкраiЪо

та

у

MicTax, в яких працюютъ ocBiTHi центри

<<Крим-Украiна>

на базi закладiв вищоi та фаховоi

передвищоi освiти, яка може бути використана для прийому вступникiв, що
мають право на вступ на ocнoBi вступних iспитiв вiдповiдно до Порядку

прийому для здобуття вищоi, фаховоi ,передвищоТ

та

професiйноi

(професiйно-технiчноi) освiти осiб, якi проживають на тимtIасово окупованiй
територii Автономноi Республiки Крим та MicTa Севастополя, затвердженого
наказоМ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 24 травня 2Оlб
року NЬ 560,
зареестрованого у MiHicTepcTBi юстицiТ УIgаihи 31 травня 20Lб
за J$
795128925 (далi

-

нак€}з

м

року

560) та до Порядку прийому для здобуття вищоi,

фаховоi передвищоi та професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти осiб,
мiсцем проживання яких е тимчасово окупованi територii у [онецькiй та
ЛугансьКiй облаСтях, затВердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки

Украiни вiд 2L червня 20lб рощу Ns 697, зареестрованого у MiHicTepcTBi
юстицii Украihи 01 липня 20|6 року за Ns 907/29037 (далi - нак€в JФ 697);
конкурсна пропозицiя (конкурс) - пропозицiя коледжу щодо прийому
вступниКiв на певнi спецiа.гlъностi (одну або декiлъка спецiалiзацiй в межах

спецiальностi), форму здобуття освiти, кУРс, строк навчанIUI на ocHoBi
здобутого освiтнього (освiтньо-кв€tлiфiкацiйного)

рiвня, освiтнього ступешI.

РозрiзнЯють ocHoBHi та небюджетнi KoHKypcHi пропозицii;

конкурсний

бм -

комплексна оцiнка досягнень вступника, до якоi

входять результати вступних випробувань та iншi показЕики, що
обраховуеться Ф точнiстю до 0,001) вiдповiдно до Умов прийому на
навчаншI до закJIадiв фаховоi передвищоi освiти в 2020 роцi, затверджених
накЕвом монУ вiд 30.10.20|9 року ль1350 та цих Правил прийому;

-

конкурсний вiдбiр

процедура вiдб9ру вступникiв на KoHlcypcHi
пропозицii на ocHoBi конч(рсних балiв для здобуття освiтнъо-професiйного
ступеня фахового молодшого

конкурсний предмет
навч€lпьних

досягнень

-

бакалавра;

а

навч€tлъний предмет (дисциплiна), piBeHb

з якого (якоi)

враховуеться

пiд час

проведеннrI

конкурсного вiдбору на навчання до,Коледжу;
небюджетна конкурсна пропозицiя - конкурсна пропозицiя,
на яку не
надаютъся мiсця дJuI навчаннrI за
регiончlлъним замовленням;
органiзована црупа вступникiв

-

це зовнiшнъо створена роботодавцем

група всryпникiв, якi всцrпаютъ для здобуття
фаховоi передвищот освiти за
однiею освiтньо-професiйною процрамою за кошти
роботодавця;

основна кончфсна пропозицiя (основний конкурс)
пропозицiя з визначеною кiлькiстю мiсць
для навчаннrI за
замовленням (загагlьний обсяг
регiонального замовлення);
право на зарахування за квотами - право вступника,

-

конкурсна

регiонЕlпьним

щодо зарахуваннrI

на навчання до коледжу за квотою-1, квотою-2,
що реалiзуеться вiдповiдно
до цих Правил;

рейтинговий список вступникiв
зарахуваннrI

на

навчання

- список

вступникiв за черговiстю

на конкурсну пропозицiю, що

вiдповiдно до цих Правил прийому;

формуеться

спiвбесiда - форма вступного випробування, яка перед
бачаеперевiрку

рlвня знанъ, yMiHb та навичок вступника з конкурсного

предмета

(предметiв), за результатами якоi приймаеться протокольне
рiшення щодо
наданнrI вступнику рекомендацii
до зарахування;

старшi курси
першого;

-

курси освiтньо-професiйних проГрам КоледжУ, oKpiM

технiчна помилка

помилка, догý/щена уповноваженою особою

KoMicii З ПИТаНЪ ПРийнятгя та розгJuIду заяв пiд час BHeceHHrI
даних вступника або з€t Iви до единоi державноi електронноi бази
з питань
освiти (далi -с.щБо), Що пiдтверджусться актом про
допущену технiчlту
ПРИЙМа,ПЬНОi

помилку;

фахове випробуванIUI - форма вступного випробування для встуtIу на

ocHoBi повноТ загальноi середньоi освiти

та

здобутого освiтнъо-

квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого робiтника, яка передбачае перевiрку

здатностi до опанування освiтнъо-професiйноi програми

ocBiTHbo-

професiйного ступеня фахового молодшого бакагrавра на ocgoBi здобутих
ранiше компетентностей;
чергова сесiя прийому заяв

- перiод прийому змв

вступноI кампанii, визначений Правил€lми

та документiв пiд час

прийому Колледжу.

TepMiH ((Barlep> вжито у значеНнi, наведеномУ в Законi УкраiЪи <Про
зайнятiсть населенIuD).

TepMiH (закордоннi украiнцil> вжито у значеннi, наведеному в Законi
УкраiЪи <Про закордонних украТнцiв>>.

Iншi термiни вжито у значеннrIх, наведених у Законах УкраiЪи <Про
фаховУ передвицIУ ocBiTy)httpsi//zakon.rada.яov.ual]aws/show/1556-18 та <Про
ocBiry>>.

III. Прийом на навчання
1.

На навчання до коледжу приймаються:

особи, якi

здобули

,

освiтньо-квалiфiкацiйний рiвенъ

квалiфiкованого робiтника та мЕ}ють повну загальну середню ocBiry;
особио

якi здобули освiтнъо-кв€tлiфiкацiйний

piBeHb молодшого

спецiалiста; особи, якi здобули вищу ocBiTy.

дя здобуй

фаховоi передвищоi освiти за iншою спецiальнiстю

приймшоться особи, якi здобули ранiше такий освiтнiй piBeHb чи ступiнь
вищот освiти або мають повну загальну середню ocBiry та здобуваютъ
освiтньо_квалiфiкацiйний рiвенъ молодшого спецiалiста, сryпiнь вищоi
освiти не менше одного року та викоrгуIоть у повному обсязi iндивiдуальний
навчальний план.
2.

Всryпники приймаються на навчання на перший курс.
.ЩЛЯ ЗДОбУТТЯ

фаховоi передвищоi освiти за iншою спецiальнiстю

особи можуть вступати на другий або старшi курси (перший курс, тому
у
числi зi скороченим строком навчання).

вiдрахованi здобувачi вищоi освiти сryпенiв молодшого
бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими
дJUI здобуття ocBiTHbo-

професiйного ступеня фахового молодшого бакалавр
а за iндивiдуалъною
програмою на ту саму або спорiднену в межах гагryзi
знань спецiальнiсть.

з.

Дпя верифiкацii перелiку спецiальностей коледж вноситъ до

едБо ocHoBHi KoHKypcHi пропозицii до 28 лютого 202t
року.
4, Небюджетнi KoHKypcHi пропозицii можутъ вноситисъ
до 15 червшI 2O2l року.

5. У

2021-2022 навчЕtпьному роцi
освiтньо-професiйного ступеня

на

до

ешБо

навчання для здобуття

фахового молодшого

бакалавра

приймаютъся особИ, Що мають повну загалъну середню
ocBiTy та ocBiTHbo-

квалiфiкацiiтний piBeHb <квалiфiкований
робiтнию> за насч.пними
спецiалъностями, спецiалiзацiями та спецiальними
програмами на основну
та небюджетну форму навчаннjI
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6.

особливостi прийому

до

коледжry

осiб, якi проживають

на

тимчасово окупованiй територii або переселилися
з неi пiсля 01 сiчня 202l
року, визначаютъся накЕвом ЛЬ 560.
7.

особливостi прийому осiб, мiсцем проживанIUI яких е
територiя

проведеннrI антитерористичноi операцiI (на перiод
rr проведення), територiя
здiйснення заходiв iз забезпеченшI,нацiоналъноi безпеки
i оборони, вiдсiчi i

стримування збройноi агресii РосiйсъкоI Федерацii

у

.щонецькiй та

Лугансъкiй областях (на перiод ix здiйснення), територiя
цаселених пунктiв
на лiнii зiткнення або якi переселилися з неi пiсля 01
сiчrrя 202l
визначаються наказом

РокУ,

ЛЪ

697.

Iv.

Щrкерела фiпансувапня здобуття освiтньо-професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра

1,

Фiнансування пiдготовки здобувачiв освiтньо-професiйного

ступеня фахового молодшого бакапавра здiйснюеться:
за рахунок видаткiв

мiсцевого бюджеry фегiон€lJIьне замовлення);
за рахунок цiлъовrдс пiльгових державних кредитiв.
ОтриманIUI
цiльових пiльгових державних кредитiв для здобуття
фаховоi передвищоi
освiти здiйснюетъся вiдповiдно до Порядку пiлъгового
кредитуваншI для

здобуття професiйно-технiчноi

та вищоi освiти,

затвердженого

постановою кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29 серпня
201 8 року N 673:
за ваrrерами;
за кошти фiзичних та юридичЕих осiб (на
умовах контракry).

2. Громадяни УкраiЪи маютъ право

безоплатно здобувати

передфахову виIцу ocBiry, вiдповiдно
до стандартiв фаховоТ передвищоi
освiти, якщо вони не здобУли
фахову передвиIцу ocBiTy або освiтнъо-

квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста впродовж
восьми

попереднiх poKiB за кошти державного або мiсцевого
бюджеry.
3. Щiльовi пiльговi державнi кредити Еадаються

особам, якi

зар€жованi на навчаншI для здобугтя
фаховоi передвищоi освiти на пiдставi

угод, укJIадених мiж Коледжем та фiзичною або юридичною особою,
а

саме:

пiльговий довгостроковий кредит

для здобуття

фаховоТ

передвищоi освiти - студентам, якi вiдповiдно
до Закону Украiъи <про
забезпеченЕ,t прав i свобод внутрiшнъо перецdiщених
осiб> зареестрованi у
встановлеIIому законодавством порядку як внутрiшньо
перемiщенi особи,
а також особам з ix числа до закiнчення ними
коледжу не довше нiж до

досягнення 23 poKiB;

4. Iноземцi та особи без

цромадянства,

у

тому числi закордоннi

украiЪцi, якi постiйно проживають в Украihi, особи, яких визнано бiженцями,

та особи, якi потребують додаткового зzlхисту, мають
право на здобуття
фаховоi передвищоi освiти HapiBHi з Iромадянами Украiъи тому числi
за
у

кошти державного або мiсцевого бюджету
5,

особи, якi навчаються в Коледжi, мають право на здобуття
освiти

одночасно за декiлькома освiтньо-професiйними
процрамами у тому числi i в
iншому у декiлькох закJIадах
фаховоi передвищоi (вищоi) освiти за рiзними
формами здобуття освiти, за умови отримання тiлъки однiет освiти
за кошти

державного, мiсцевого бюджеry. Не допускаеться одночасне
навчання за
ДВОМа ЧИ бiЛЪШе СПеЦiаЛЬНОСТЯМИ (спецiалiзацiями;
освiтнiми
про11рамilми,

рiвrшми, ступенями, формами здобуття освiти) за кошти
державного або
мiсцевого бюджетiв

v. обсяги прийому та обсяги регiонального замовлення
1,Прийом на навчанrrя здiйснюеться в межах лiцензованого
обсяry за
КОЖНОЮ СПеЦiаЛЬНiСТЮ. ПРИйОМ На НаВчанIuI
на

межах вакантних мiсцъ лiцензованого обсяry.

другий курс здiйснюеться в

лiцензований обсяг встановлюеться
дJuI кожноi спецiалъностi i
визначае максимЕlльну кiлъкiстъ здобувачiв
фаховоi передвищоi освiти на
ОДНОМУ KYPci (РОЦi НаВЧаННrI), ЯКИМ Коледж
може одночасно забезпечити

здобугтя фаховоi передвищоi освiти вiдповiдно
до лiцензiйних умов.
2,Прийом на навчанIш за кошти мiсцевого бюджеry
за регiон€tлъним
з€tмовленням здiйсЕюеться на спецiальностi
та форми здобуття освiти, за

якими воно сформоване регiонаrrьним замовником. Замовник здiйснюе
розмiщення регiоналъного замовлення в розрiзi закладiв освiти,
спецiальНостеЙ (спецiалiзацiй, конкурсНих пропОзицiй,
у разi необхiдностi),

форм здобуття освiти та основи здобуття освiтньо-професiйного ступенrI
фа>сового молодшого бакалавра. Розподiл мiсць регiонального замовлення

мiж

основними конк)фсними ,, пропозицiями

в

межах

вiдповiдноi

спецiа.гlьностi (предметноi спецiальностi, спецiалiзацii) коледж здiйснюе
самостiйно.

3.обсяг прийому за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBHi
koнkypcнi пропозицii визначаеться коледжем у межах рiзницi мiж
лiцензованим обсягом

з

його подiлу за формами здобуття
освiти та загалъним обсягом бюджетних мiсцъ. цей обсяг може
кориryватись з урахуванЕям фактичного виконаннrI державного
ypaxyBaHHrIM

(регiонапьного) замовленFuI.

4.Загальний обсяг бюджетнш< мiсць дJUI основних конкурсних
пропозицiй, обсяги квоти-1, квоти-2 для основних конкурсних пропозицiй,
обсяг прийому за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBHi KoHKypcHi

пропозицiТ,

обсяг прийому на , небюджетнi KoHKypcHi

пропозицii

визначаеться у Правилах прийому в межах лiцензiйного обсяry.

YI. Строки прийому заяв та документiв, конкурсного вiдбору та
зарахування на навчання
1.

Прийом

з€uIв

та

докуIvIентiв починаеться

1 червня 202I року i

закiнчуетъся 5 липrrя Z02l року не цiзнiше 18 годин 00 хвилин.
2.

Фахове випробування на мiсця регiонального замовленIuI та за

кошти фiзичних та юридшIних осiб проводить ся 7-9 липнrI 2О21
року.
3.

Спiвбесiди проводяться |2-tз лип}UI 2о2| року на мiсця

регiона.гlъного замовленнrI та за кошти фiзичних та юридичних осiб

Фаховi випробування

та

спiвбесiди для абiryрiентiв що
вступають за рахунок коштiв фiзичних та юридичних осiб можутъ
4.

проводитися не пiзнiше 15 листопада 2O2l
року при yмoBi наявностi
мiсць згiдно лiцензованого обсягу.
5.

Рейтинговий список вступникi" (у тому числi за спiвбесiдою,

квотами-1 та квотами -2), iз зазначенням
рекомендованих до зарахуваншI

формуетъся
пропозицiею

на ocHoBi
з

конкурсного бала

за кожною

конкурсною

повiдомленнrtм про оц)имання

чи неотриманнrt ними
права на здобуття фаховоi передвищоi освiти за
регiональним
ЗаМОВЛеННrIМ

Та оприлюднюеться не пiзнiше 18:00 год 14 липня 2O2l

року;
б. Зарахування

на навчаннrI проводитъся до 15 вересня 2021
року

(KpiM випадкiв, визначенLD( роздiлом
7

_

Прийом

з€UIв

V цих умов).

та документiв, конкурсний вiдбiр i зарахування на

навчанIuI органiзованих црул вступникiв (KpiM вступникiв на
ocHoBi базовоТ

загальноi середньоi освiти) може бути дозволено MiHicTepcTBoM
освiти i
науки УкраiЪи упродовж року за зверненнrIм Спiльним представницьким
органом сторони роботодавцiв на нацiональному piBHi, обласних (га-гrузевих)
органiзаЦiй роботОдавцiВ за ра>(унок коштiв юридичних осiб (роботодавцiв),
чtпе

не пiзнiше 30 листопада.

Для абiryрiентiв що вступають за рахунок коштiв фiзичних та
ЮРИДИЧНИХ ОСiб ЗаРаХУВаННЯ На навчання може проводитися не
пiзнiше
20 листопада 202l року.
8.

YII. Порядок прийому заяв та документiв для
участi у
конкурсному вiдборi
Вступники подають заяви тiльки в паперовiй
формi.
2.заяву в паперовiй формi вступник подае особисто
до приймальноi
koMicii коледжу. Факт поданнrI кожноi з€uIви в паперовому виглядi
рееструе
1.

уповноважена особа приймальноi KoMicii в еЩЕБо в день прийняття
3.

У заявi вступники

вк€вують

з€uIви.

конкурсЕу пропозицiю iз зазначеншtм

спецiа.гlъностi ( спецiалiзацii) та форми здобуття освiти.

Пiд час поданшI заяв на ocHoBHi KoHKypcHi пропозицiТ вступники
обов'язково зазнач€lють один з таких BapiaHTiB:

о

<<Претендую

О

<<Претендую на у{асть

на

}пIасть

у

KoHKypci

на мiсця

регiонального
замовлення i на )л{астъ у KoнKypci па мiсця за кошти
фiзичних та юридичних
осiб, у разi неоц)иманнrI рекомендацii за цiею конкурсною пропозицiею за
кошти регiонального бюджету (за регiон€lпьним замовленням)>;

у KoнKypci викгrючно на мiсця за кошти

фiзичних та юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведеннrI
в межах вступноi кшлпанii на мiсця
регiонального замовленшD).

Пiд час

подання

змв на

небюджетну конкурсну пропозицiю

вступники претенДують на участь в KoнKypci виключно за кошти
фiзичних
та юридичних осiб, якi повiдомленi про неможливiсть переведення в межах
всryпноi кампанii на мiсця регiонального замовлення.
4.

Пiд час подання змви в паперовiй формi вступник

пред'являе

особисто оригiнали:

. докуN[ента (одного

з

докрлентiв),

що

посвiдчуе особу,

передбаченого Законом УкраiЪи <Про единий державний
демографiчний
реестр та документи, що пiдтверджують цромадянство, посвiдчують особу
чи iT спецiапьний стаryс>>;

О ВiЙСЬКОВО-ОбЛiКОВОГО Документа

(у

вiйськовозобов'язанlD(

вiйськових квиткiв або тимчасовlD( посвiдченъ, а призовникiв посвiдченъ
у
-

про приписку до призовних дiльницъ), KpiM випадкiв,

передбачених

законодавством;

.

дочrмента державного зр€вка про ранiше здобутий освiтнiй
(освiтньо-квалiфiкшдiйний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти, на ocцo3i якого
здiйснrоеться вступ, i додаток до нього;

,

сертифiката(iв) зовнiшнього незалежного оцiнювання (у випадкЕtх,
передбачених цими Правилами);

,

докуN[енттв, якi пiдтверджують право вступника на зарчжування за

спiвбесiдою, на }лIасть у KoнKypci таlабо квотою-1, квотою-2;

.

'

медичнi довiдки ф. О8б-о та 0б3-о (щегrлення);
ВСТУПНИКИ,

ЯКi

ПРОЖИВаЮТЬ

на тимчасово окупованiй територii

УкраiнИ або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 202l
року, а також вступники,

якi прожив€lIоть на територiях, де органи державноi влади тимчасово

не

здiйснюютъ cBoi повноваженIUt, або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 202|

подають докуI\dенти з урахуванням особливостей, передбачених

роц,

наказом Ns560 та ЛЬ697 вiдповiдно.

У

разi вiдсутностi з об'ективних причин док)rмента про здобутий

освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти подаеться
довiдка державного пiдприемства <<Iнфоресурс) про його здобуття, у тому
числi без поданшI додатка докр{ента про здобутий освiтнiй (ocBiTHboквалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнъ вищоi освiти. Щя довiдка дiйсна впродовж
чотиръох мiсяцiв i повинна бути замiнена на вiдгlовiдний документ про
ocBiry та додаток до нього

.

5.

До заяви, поданоi в паперовiй формi, всryпник додае:

документа (одного

з

документiв),

що

посвiдчус

особу,

передбаченого Законом УкраiЪи <Про единий державний
демографiчний реестр та док)д\,Iенти, що пiдтверд)IсуIоть

.

цромадянство, посвiдчуютъ особу чи

iT

вiйськоВо-облiкового док)д{ента

(у

спецiальний

стаryс>>;

вiйськовозобов'язаних

вiйськових квиткiв або тимчасових посвiдчень, а

у

призовникiв

-

посвiдчень rтро приписку до призовних дiлъниць), rФirvr випадкiв,

.
о
о
.

передбачених законодавством;

документа державного зразка про ранiше здобутий освiтнiй
(освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти, на ocHoBi
якого здiйснюеться вступ, i додаток до нъого;

сертифiката(iв) зовнiшнього незtlлежного оцiнювання (у випадках,
передбачених цими Правилами);

документтв, якi пiдтверджують правg вступника на зарахуваннrI за
спiвбесiдою, на участь у KoнKypci таlабо квотою-1, квотою-2;
чотири кольоровi фотокартки розмiром Зх4 см; медичнi довiдки
ф.
О8б-о та 063-о (щеплення) - оригiнал;

о

копii документiв, що засвiдчують пiдстави для

отриманнrI

спецiальних умов для зарахування за спiвбесiдою, На }пIасть у KoнKypci за
квотою-1, квотою- 2.

6.

Не ПОДанi своечасно доц/менти, що

засвiдЕгуIоть пiдстави для

отримання спецiальних )лчIов на зарахування за спiвбесiдою, на )п{асть у
KoHKypci за квотою-1, квотою-2, унеможливлюють ix реа-пiзацiю.

7.

Yci копii документiв засвiдчуються за оригiналами приймаJIьною

КОМiСiеЮ Коледжу,

копii документ&, що посвiдчуе особу, вiйськового квитка

(посвiдченI#I про приписку) не пiдлягають засвiдченню.

Копii документiв

без пред'явлення оригiналiв не приймаються.

8.

ПРИйМаЛьна комiсiя здiйснюе перевiрку пiдстав дJuI отриманнrI

СПеЦiаЛrьних Умов для зарахування за спiвбесiдою, на участъ

квотою-1, квотою-2

та

спецiальних умоВ дJUI осiб,

якi

у KoнKypci

за

зарахованi на

навчанIUI за кошти фiзичних, юридичних осiб, на переведеннrI на BaKaHTHi

мiсця державного замовлення та за рахунок цiльових пiльгових державних
кредитiв.

9. Приймапьна комiсiя здiйснюе перевiрку середнього
документа про ocBiTy, поданого

р

паперовiй формi (обчислюе

вiдсутностi), затверджуе його cBoiM рiшенням

i

в

баrrу

разi

вноситъ iнформацiю про

середнiй бал докупtента про ocBiTy до еДЕБО.

10. ПРийМапЬна комiсiя розглядае змви та документи вступникiв i
ПРИЙМае Рiшення про допуск до y^racTi в конкурсному вiдборi дJIя встугIу на
НаВЧаННЯ ПРОТягоМ тръох робочих днiв з дати реестрацii заяви в

еЩ,БО або

отриманЕя результатiв всryпних випробуванъ, але не пiзнiше наступного

дня пiсля завершення прийому документiв. Оприлюднення поточних
РеЙТИнговюr спискiв вступникiв здiйснюсться на вебсайтi Коледжу на
пiдставi даних, внесених до еДЕБО.
1

1. Факт

лiцензiею

i

ознайомленнjI вступника

з Правилами прийому, нмвною

сертифiкатом про акредитацiю вiдповiдноi спецiалъностi та

спецiалiзацii, а також факт нЕulвностi/вiдсутностi пiдстав дJUI зарахуванIUI за

спiвбесiдою, зар€жуваншt за квотою-

l

або квотою-2 фiксуються в заявi

вступника

i

пiдтверджуються його особистим пiдписом пiд час подання
заяви у паперовiй формi.
12,

Змв& зареестрована в €lРБО,

може бути скасована на пiдставi

рiшення прийма.гrъноi koMiciТ до дати закiнчення прийому документiв на
навчанIut за умовИ допущеннЯ технiчнОТ помилки пiд
час внесення
вiдповiдних даних до еДББо, Що пiдтверджуетъся актом про
допущену
технiчну помилку, сформованим в ЕдЕБ0. Скасована заява
вважаеться

неподаною, а факт такого поданЕrt аIц/люеться в е.ЩБО.

13. При прийняттi на навчаншI осiб, якi подаютъ
документ про
здобутий за кордоном ступiнъ фiвень) освiти (даrri обов'язковою

е

.

i

процедура визнанIuI

Документ),

встановленнrI еквiвалентностi

щокумента, що здiйснюеться вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд 05 травня 2015
року N504 <<Щеякi питан}UI визнання в
YKpaTHi iноземнИх документiв про ocBiTy>>, зареестрованого
в MiHicTepcTBi

юстицii Украihи 27 травня 2Ol5 року за льб

1412 7

05g .

vпI. Копкурсний вИбiр, його органiзацiя та проведення
1, Конкурсний вiдбiр на навчанIuI здiйснюеться
за результатами

зовнiшнъого незапежного оцiнювання з
украihсъкоi мови та лiтераryри або у
формi iспиry з украТнсъкоi мови та фахових вступних випробувань.
2,

Роботи вступникiв, якi не прийнятi на навчаннrI зберiгаються
не

менше 1-го року потiм зниIцуIоться про що скJIадаеться акт.

3,Конкурсний вiдбiр проводиться на ocHoBi конкурсного бала,
який
розраховуеться вiдповiдно до циr( умов та зараховуються
резулътати

зовнiшнъого незалежного оцiнювання або вступного iспиту
з украiнськоi
мови на власний розсуд та фахового вступного випробуваншI.
4. Конкурсний бал (КБ)
розраховуеться за формулою:

де П1

-

КБ:П1+II2+gУ,
оцiнка вступного iспиry

з

украiъськоi мови або оцiнка

зовнiшнього нез€шежного оцiнювання з
украiЪсъкоi мови та лiтератури (в
частинi оцiнки державноi пiдсумковоi атестацii з
украiъськоi мови) на
пiдставi сертифiката зовнiшнъого. незалежного оцiнювання
201 8, 20lg, 2020

або 202I poKiB; |72

,

оцiнка фахового вступного випробування;

оУ -

бал

призерам III етагrу BceyKpaiHcbкlD( KoHKypciB фаховоi майстерностi серед
ylHiB закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти з професiй.
Оцiнки вст)дIних iспитiв виставляються за шк€lпою

100-200.

Призераrrл (особам, нагородженим дипломами I-ПI ступенiв) III етагry

Всеукраiнських KoHKypciB фаховоi майстерностi серед yrHiB закладiв
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти з професiй 2021 року останнiй
доданок встановлюеться рiвним 1 00.

5.

Оцiнки в документах про повну

загЕ}льrry (профiльну) середню

ocBiry, ЯКi ВИСТаВленi за 5-багlьною шкапою, вр€lховуються
вiдповiда€ "б", "4" вiдповiдае "9ll,

1,5ll

вiдповiдае "|2" .

так:

ll3'l

У разi вiдсутностi

з

об'ективНих причИн додатКа до документа про повну загальну (профiльну)
середню ocBiTy його середнiй бал за 12-бальною шк€tлою вважаеться таким,
що дорiвнюе 2.
6.

У разi вiдсутностi з об'ективних причин

додатка до документа про

здобутий освiтнiй (освiтньо-квапiфiкацiйний piBeHb), сryпiнь вищоi освiти

його середнiй бал вважастъся таким, що вiдповiдае

мiнiмальному

можJIивому значенню.
7. Мiнiмальне значення кiлькостi балiв з вступних випробувань, з яких

вступник допускаеться до ylacTi в Koнlrypci складае:
одля вступникiв на основну конкурсну пропозицiю з yKpaiHcbKoi мови
та

лiтераryри-

120 балiв з ypaxyBaHHrIM випробування

_

130 балiв;

одля вступникiв на небюджетну конкурсну пропозицiю з
украihськоI
мови (украiЪсъкоТ мови та лiтераryри) 100 балiв урахуванням
випробування - 110 ба.пiв.

з

11. Програми фахових випробувань

та

спiвбесiд затверджуе

директор Коледжу не пiзнiше 31 березня2O2t року.

Програми спiвбесiд, вступних iспитiв, фахових випробувань
оприлюднюються на вебсайтi Коледжу. У. програмах мають мiститися
критерii оцiнювання пiдготовленостi вступникiв.

ФОРМУ ПРоВеДеннrI вступних iспитiв та творчих KoHKypciB Коледж

з

ОбИРае Самостiйно

урахуванням необхiдностi створення безпечних i

нешкiдливLD( умов та дотриманням медико-санiтарних вимог.

12. ОСОбИ,

якi без

поважних приЕIин

не з'явилися на

вступнi

ВипробУваннrI у визначениЙ розкJIадом час, особи, знаннrI яких було оцiнено

балами нижче встановленого мiнiмального значеннrI, а також особи, якi
забрали документи пiсля дати закiнчення прийому док)rментiв, до y"racTi в

наступних вступних випробуваннях
допуск€lються.

та у

конкурсному вiдборi

не

ПерескладаЕIUI вступних випробувань не допускаетъся.

13. Апеляцii

на

результати всчrпних випробувань, розглядае

апеляцiйна комiсiя, склад та порядок роботи якот затверджуються нак€}зом
директора.

t4. Вiдомостi щодо

результатiв вступних випробувань

конкурсних показникiв вносяться

до еДЕБО.

У

та

iншшr

разi змiни балiв

з

конкурсних предметiв сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнюванЕrl

За

комiсiя пiсля вiдповiдного
повiдомленIuI еШБо вносить вiдповiднi змiни в документацiю,
РеЗУлЬтатами апеляцiй приймальна

перераховують конкурсний бал.

15. Рiшенням

приймалъноТ KoMicii резулътати щодо встyгIу на певну

КОНКУРСНУ ПРОпОЗицiю можуть

бути зарахованi за заявою вступника

дJuI

ylacTi в конкурсному вiдборi на iншу конкурсЕу пропозицiю

IX. Спецiальнi умови участi в конкурсному вiдборi для здобуття
освiтньою професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра
1. Спецiальними умовами щодо }^racTi

у конкурсному вiдборi пiд час

вступу для здобуття фаховоi передвищоi освiти

.
о

зар€жування

е:

за спiвбесiдою;

участь у конкурсному вiдборi за квотою-lо квотою-2.

СПеЦiаЛЬНиМи Умовами

на здобуття фаховоi передвищоi освiти

кошти регiонального бюджеry (за регiон€tльним

за

замовленням) е можJIивiсть:

,

зарахуваннrI за результатами спiвбесiди, квотою-1 або квотою-2

на мiсця регiона.гlьного з€lNIовлення;

,

переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб
у
порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зар€жованi на. навчанIUI
за iншими джерелами фiнансування на основну конкурсну пропозицiю.

2. Вступнi випробування можуть проходити

у формi спiвбесiди та

в

разi позитивного висновку про проходженнrI спiвбесiди рекомендуються до
зар€жування:

,

особи з iнвалiднiстlо внаслiдок вiйни вiдповiдно до пyHKTiB 10-14
статгi 7 Закону УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ik соцiального
захисту));

о
rромадян,

особи, яким Законом Ущраiъи <про статус

якi

i

соцiальний захист

внаслiдок Чорнобильськоi катастрофп> надане

постражд€UIи

право на прийом без екзаменiв до державних закладiв вищоi освiти за
резулътатами спiвбесiди;

'

особи з iнвалiднiстlо, якi неспроможнi вiдвiдувати закJIад освiти

(за рекомендацiею органiв охорони здоров'я та соцiального захисту
населення).

Якщо TaKi особи рекомендованi до зарахування на основЕу конкурсну
пропозицiю, вони зараховуються на мiсця регiоналъного замовлення (KpiM
випадку, коли в заявi з€вначено: <<Претендую на rIастъ KoнKypci виключно
у

на мiсця за кошти фiзичних та юридичнцх осiб, й повiдомлений про
неможливiстъ переведеннrI в межах вступноi кампанii на мiсця
регiоналъного замовленнш)

:

о Можуть брати )ласть у конкурсному вiдборi в межах квоти-1 на
мiсця регiонального зЕtмовлення (kpiM випадку, коли в заявi зазначено:
<<Претендую на }пIастъ

у KoнKypci викгпочно на мiсця за кошти фiзичних та
юридичних осiбо повiдомлений про неможливiсть переведення в межах
вступноi кампанii на мiсцЯ державнОго абО регiоншlъного замовленн"rr),
якщо догryщенi до конкурсного вiдбору на основну конкурсЕу пропозицiю:

'ОСОбИ, ВИЗНаНi ПОСТРаждалими )ласниками Революцii Гiдностi,
}п{асниками бойових дiй вiдповiдно до Закону Украiни <про статус
BeTepaHiB вiйни, гарантii

ix соцiалъного захисту>, у тому числi Ti з них, якi

проходять вiйськову службу (KpiM вiйськовослужбовцiв строковоТ слryжби) в

порядку, визначеномУ вiдповiдними положенIUIми про проходженнrI
вiйсъковоi служби цромадянаrrли Украiни;

одiти-сиротио дiти, позбавленi батькiвського пiклування, особи з ik
числа;

оособи, яким за рiшеннrlм регламентноi koMicii при
регiон€rльному
центрi оцiнюванIUI якостi освiти вiдмовлено в реестрацii для 1^racTi в 202I
роцi в зовнiшнъому нез€rпежному оцiнюваннi через неможливiсть створення
особливих (спецiалънLDО умов (за умови поданнrI до приймальноТ KoMicii

копii медичного висновку за формою первинноi облiковоi документацiТ N2
086-3/о <<Медичний висновок про cTвopeнmt особливих (спецiальних)
умов
для проходженнrI зовнiшнього незалежного оцiнюваннл>, затвердженою

нак€вом

MiHicTepcTBa освiти

здоров'Я УкраiЪИ вiд 29 серпшI
в зовнiшньому нез€rлежному

i

науки УкраiЪи, MiHicTepcTBa охорони
20Lб року N 10271900 <Щеякi питанНЯ 1.,racTi

оцiнювацнi та вступних iспитах осiб, якi малоть

певнi захворювання таlабо патологiчнi стани, iнвалiдностi, зареестрованим в
MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 27 црудня 2оIб року за JrlЬ1707/298з7,
що

завiрений пiдписом сещретаря регламентнот koMicii при
регiоналъному
центр' - оцiнювання якостi освiти i печаткою регiонального центру
оцiнювання якостi освiти, та вiдповiдного ритяry з протоколу засiданIUI
регламентноi koMicii при регiональному центрi оцiнювання якостi освiти);
оособи, якi маютъ захворювання або патологiчций стан, зaвначений
в
перелiку захворювань та патологiчних cTaHiB, що можуть бути перешкодою

для проходженIUI зовнiшнього незапежного оцiнювання, затвердженому
накЕвом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, MiHicTepcTBa охорони
здоров'Я Украiни вiд 29 серпня 20|6 року N2 1027/900, заресстрованому в
MiHioTepcTBi юстицii УкраiЪи 27 цудня 2OI б
за Ns t707l2g8З7 (за

року

уI\{ови поданшI

до приймалъноi KoMiciT одного з документiв, з€вначених у

пiдпунктi

1

пункту

2

наказу MiHicTepcTBa освiти

i

науки

Ук.раiни,

MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 29 серпня 20Iброку N2 10271900
<.щеякi питанIIя участi в зовнiшньому незалежному оцiнюваннi та
вступних

iспитах осiб, якi мають певнi захворювання та/або патологiчнi стани,
iнвалiднiсть>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 27 грудня
20|6 року за N2 1707/29837, або копii такого документа).

,

Можуть брати участъ у конкурсному вiдборi в межах квоти-2 на

мiсця державного або регiона-пьного замовлення (kpiM випадку, коли в заявi
з€}значено: <<Претендую На }пIастъ

у KoнKypci виключно на мiсця за кошти

фiзичних та юридшIних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведешuI

в

межах вступнот кампанii на мiсця державного або
регiоналъного

з€lмовленнл>)

та в разi отримання кiлькостi балiв за кожний з них не менше

встановленого закJIадом освiти мiнiмалъного
рiвня до }лIастi в конкурсному
вiдборi:

,

особи, якi прожив€lють

на тимIIасово окупованiй територii (якi не

зареестрованi як внутрiшньо перемiщенi особи) або переселилися з неi
пiсля

01 сiчня 202l року та

вступаютъ

до закладiв освiти у

cTpyKrypi

уповноважених закгrадiв освiти, визначених вiдповiдно до наказу N2 560
(зокрема ycix зак.гlадiв вищоi освiти сферi
у
управлiння Мон, моз, мкмс,

розташоваЕих

на

територiт 3апорiзъкоi, Миколаiъсъкоi, Одеськот та

xepcoHcbkoi областей), та в разi отриманЕя кiлькостi балiв за кожний з них
не менше встановJIеного мiнiмального рiвня до 1"racTi в конкурсному
вiдборi допускаютъся особи, якi проживають на тимчасово окупованiй

територii (якi не зареестрованi

як

внугрiтrrньо перемiщенi особи) або

переселилисяз неi пiсля 01 сiчня 2020 року;
о

|ромадяни УкраiЪи, мiсцем проживаннrI

проведеннrI антитерористичноi операцii (на перiод

яких е

територiя

ii проведення), територiя

здiйснення з€lходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi
i

стримування збройноi агресii Росiйськот Федерацii

У

Щонецькiй та

Луганськiй областях (на перiод ik здiйснення), територiя населених пунктiв
на лiнii зiткненrrя або якi. переселилися з неТ пiсля 01 сiчня 2O2l
року.

, особи'

якi

користуються спецi€tлъними

умовами yracTi

в

конкурсНому вiдборi, на здобуття освiтньо-професiйного
ступеня фахового
молодшого бакалавра за регiон€lльним замовленням
та за рахунок цiлъових
пiлъгових державних кредитiв вiдповiдно
до гryнкгiв другого-четвертого
ЦЪОГО РОЗДiЛУ, i Не бУЛИ ЗаРаХОВаНi на мiсця
регiона-гrьного замовлення,

мають право брати }часть у KoнKypci на загальних засадах
вiдповiдно до
кончрсного балу.

5.Пiдлягаютъ переведенню

на BaKaHTHi мiсця

регiона-пъного
замовленIUI в порядку, передбаченому
цими Умовами, якщо вони зарахованi

на навчання за iншими джерелами
фiнансування на основну конкурсЕу
пропозицiю:

о

дiти, один з батъкiв яких загинув (пропав безвiсти)
у районi

проведення антитерористичноi операцii, здiйсненнrl
заходiв iз забезпеченIuI
НаЦiОНаЛЪНОi беЗПеКИ
Оборони, вiдсiчi стримування збройноi агресii

i

i

Росiйськоi Федерацii у Щонецькiй та Луганськiй областях,
бойових дiй чи
збройних конфлiктiв або помер внаслiдок поранення,
контузii чи калiцтва,
ОДеРЖаНИХ

ЗаХОДiВ

iЗ

У

РаЙОНi ПРОВеДеНШI антитерористичноi операцii, здiйснення
ЗабеЗПеЧеНШI нацiоналъноi безпеки
оборони,

i

вiдсiчi i

стримуванIuI збройноi агресii Росiйсъкоi Федерацii
у ,щонецькiй та
лугансъкiй областях, бойових дiй чи збройних конфлiктiв,
а
також

внаслiдок захворюванIuI, одержаного в перiод y.racri
в антитерористичнiй
операцii, здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональноi
безпеки i оборони,
вiдсiчi i стримування збройноi агресii Росiйськоi Федерацii
,.Щонецькiй та

Луганськiй областях;

у

,

дiти осiб, якi загинули або померли внаслiдок пораненъ, калiцтва,
контузii чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд
час участi у
Революцii Гiдностi;

.

дiти учасникiв бойових дiй на територii iнших держав, якi

загинули (пропали безвiстФ або померли внаслiдок пораненнrI,
конryзii чи
ка,гriцтва, одержаних пiд час воеЕних
дiй та конфлiктiв на територii iнших

.щержав;

а також внаслiдок зЕlхворювання, пов|язаного з перебранням на

територiТ iнших держав пiд час цих дiй та конфлiктiв;

. особи, У яких один З

батъкiв (усиновлювачiв)

був

вiйсъковосlryжбовцем, який загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутнъою
особою пiд час виконаннrI ним обов'язкiв вiйськовоi служби.

6. Переводяться на BaKaHTHi мiсця державного або регiонаJIъного
замовлення в порядку, передбаченому цими Правилалли, якщо вони
зарахованi на навчанЕя за iншими джерелами фiнансуваннrl на основЕу
конкурсну пропозицiю:

.

особи з iнвалiднiстlо I, 11 груп та дiти з iнва-тliднiстю BiKoM до 18
poKiB, яким не протипокЕване навчаншt за обраною спецiальнiстю;

.

особи з iнвалiднiстю з числа уrасникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapii
на Чорнобильськiй АЕС та потерпiлих вiд ЧорнобильськоТ катастрофи,
щодо яких встановлено пршIинний зв'язок iнвалiдностi з Чорнобильською

катастрофо-, xBopi внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи на променеву
хворобу, - категорiя 1 та особи, якi постiйно проживаJlи у зонi безумовного
(обов'язкового) вiдселенIUI з моменту aBapii. до прийняття постанови про
вiдселення, - категорiя 2;

.

дiти осiб, визнаних

постраждaпими учасниками Революцii

гiдностi, )часниками бойових дiй, особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни
вiдповiдно до Закону Украiни <<Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ix
соцiального захисту>;

.

шахтарi, якi мають ст€Dк пiдземноi роботи не менше нiж три роки,

а також протягом трьох poKiB пiсля здобуття загальноТ середнъоТ освiти
особи, батъки яких е шахтарями та мають стаж пiдземноi роботи не менше
нiж 15 poKiB або якi загинуди внаслiдок нещасного випадку на виробництвi
чи стапи особами з iнвалiднiстю I або II групи;

о

особио

якi

користуIоться спецiальними умовами yracTi в
конкурсному вiдборi на здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового
молодшого бакалавра за регiон€шьним
другого_п'ятого цього роздi.lry,

замовленням вiдповiдно до пунктiв

i не були зарахованi на мiсця регiонального

ЗаМОВЛеННЯ

(KpiM випадку, коли

у

вiдповiдних змвах

зазначено:

<Претендую на }пIасть у KoпKypci викrпочно на мiсця за кошти фiзичних та
ЮРиДиIIНих осiб, повiдомлениЙ про неможливiсть переведеннrI

в

меж€lх

вступноi кампанii на мiсця регiонального замовлення>).

7. Переводяться на BaKaHTHi мiсця регiонального замовленнrt в
порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зарахованi на навчаЕня

за iншими джерелами фiнансуванIut на основну конкурсну пропозицiю, а
також на мiсця за р€жунок
ДОВГОСТРОКОВих

цiлъових пiльгових державних кредитiв (пiльгових

кредитiв) осiб

ЯКЩО Вони зар€жованi

у

порядку, передбаченому законодавством,

на навчання за рахунок коштiв фiзичних

або

юридичних осiб:

.

особи,

якi е внутрiшньо

перемiщеними особами вiдповiдно до

Закону Украiни <Про забезпеченнrI прав i свобод внутрiшньо перемiщених
осiб>>,

а також дiти, яких

проживають

у

населених tý/нктах на лiнii

зiткнення;
одiти з багатодiтних сiмей (п'ять i бiльше дiтей).

Iнформацiя щодо осiб, якi мають права на спецiальнi )rмови участi у
конкурсному вiдборi пiд час вступу, вноситься до СШБО (iз доданIuIм
сканованих копiй докр{ентiв, що пiдтверджуIоть цi права).

Х. Рейтинговi списки вступникiв та рекомендацii до
зарахування
1. Рейтинговий список вступникiв формуеться за категорiями в

такiй

послiдовностi:

.

ВСЦДIНИКи,

якi

М€lють

право на зарахування за результатами

спiвбесiд;

о
.
.

вступники, якi мЕtютъ право на зарахування за квотами;
вступники, якi маютъ право на першочергове зарахуванIuI;
ВсТУпникио якi мають право на зарахуваннlI на загаJIьних )rМoBax.

2. Список вступникiв, якi мають право на зарахування за результатами
спiвбесiди, впорядковусться за апфавiтом.

у

межах iнших зазначених

у

пунктi 1 цъого роздiду

категорiй

рейтинговий список вступникiв впорядковуеться:

о
,

за конкурсним балом вiд бiльшого до меншого;

за середнiм балом додатка до документа про здобутий освiтнiй
(освiтньою квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь вищоi освiти вiд бiльшого

до

меншого;

Якщо встановленi в ДРУГОIчry-п'ятому абзацах цього пункту додатковi

правила

не

дають змоги визначити послiдовнiсть всryпникiв у

рейтинговому списку, приймаrrьна комiсiя ухв€tлюе вiдповiдне рiшення
самостiйно на пiдставi анапiзу поданих вступниками документiв та вносить
його до еДЕБО

з.
,

,
о

У рейтинговому списку вступникiв зазначаються:
прiзвище, iм'я, по батъковi всryпника (за наявностi);

конкурсний бал вступника (KpiM зарахованих за спiвбесiдою);

ознака пiдстав дIя зарЕжування за результатами спiвбесiди,

квоти-1 або квоти-2, першочергового зарахування;

о

освiтнъо-професiйниil сryпiнь, спецiальнiстъ, назва конкурсноi
пропозицii, форма здобуття освiти;

о

Сероднiй бал додатка

до

докуп{ента

про здобутий освiтнiй

(освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнъ вищоТ освiти.

Прiзвища вступникiв, мiсцем проживаннrI яких с тимчасово окупована
територiя окремих районiв .Щонецъкоi та Луганськоi областей, територiя

населених гryнктiв

на лiнiТ

зiткнення, тимчасово окупована територiя

Автономноi Ресгryблiки Крим та MicTa Севастополя (якi не зареестрованi як
внутрiшнъо перемiщенi особи) або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 202l
року, пiддягаrотъ шифруванню у Bcix iнформацiйних системах.
4. Рейтинговi списки формуються приймальною комiсiею з е,.ЩБО та
оприлюднюються у повному обсязi на веб-сайтi коледжу.
5.

Списки всryпникiв, рекомендованих до зарахуванIUI за кошти

регiонального бюджеry фегiонагrьним замовленням) за кожною конкурсною

пропозицiею, форшгуlоться приймчшъною комiсiею за даними еЩЕБО та

затверд)Iýдотъся рiшеншIм приймалъноi

Koмicii оприлюднюються

11шяхом

розмiщення на iнформацiйних стендах приймалънот koMicii та веб-сайтi
коледжУ вiдповiдно до cTpoKiB, визначених у роздiлi

Vl

цих Умов.

СпискИ рекомендованих до зарахуваннrI оновлюються

пiсля

виконанпя/невиконання вступниками вимог дJш зарахування на навчання з
урахуванням ik черговостi в рейтинговому списку вступникiв.

У

СПИСКУ ВСТУпникiв, рекомендованих

до зарахуваннrt, зЕtзначаються

TaKi caMi данi, що i в рейтинговому списку вступникiв вiдповiдно до tIункту
3 цього роздiлу.

Офiцiйним повiдомленням

про

наданнrI рекомендацiй до
зарахуваннrI вважаетъся оприлюднення вiдповiдного рiшення на стендах
б.

приймальноi KoMicii Коледжу.

рiшення приймальноi koMicii про рекомендування до зарахуваншI
також розмiщуеться на вебсайтi колерIсу.

Рекомендованим до

зарахуваншI вступникам надсилzlються

повiдомленнrl засобами електронного та мобiльного зв'язку вiдповiдно до
Правил прийому.

xI. Реалiзацiя права всryпникiв на обрання мiсця навчання
1. особи, якi подали та беруть )ласть у конкурсному вiдборi на мiсця

регiонального

Зомовлонця; пiсля прийняття приймалъною комiсiею

рiшення про рекомендування
визначеного

до

зарахування вiдповiдно

до

строку,

в роздiлi VI цих Правил, зобов'язанi виконати вимоги

дJUI

зарахування на мiсця регiонального замовлення: подати особисто оригiнали

документа про освiтнiй (освiтнъо-квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнъ вищоТ

оgвiти

та

додатка

до нъого,

сертифiкатiв зовнiшнього незалежного

оцiнювання та або iнших документiв, передбачених цими Умовами та
Правилами прийоМУ, До прийматlьноi KoMicii Коледжу. Поданi оригiнали
документiв зберiгаються у коледжi протягом усъого перiоду навчаншr.

2. Подання оригiналiв необхiдних документiв дJuI зар,жуваннrt на

мiсця державного та регiонального замовленнrI може здiйснюв атися, KpiM
особистого подання, шIпяхом:

ix

надсиланIUI

вкJIадень

засобами поштового a"'ra*у

на адресу Приймальноi KoMicii

з

обов'язковим описом

закJIаду, зазначеЕу

в

PeecTpi

суб'ектiВ освiтньоi дiяльноСтi еЩЕБО в термiНи, визначенi в
роздiлi V цих
умов або вiдповiдно до нього. Даry подання документiв визначають за
вiдтиском штемпеля вiдправленIUI на поштовому KoHBepTi;
надсилання

ik

сканованих копiй, з накгIаданнrIм на вiдповiднi
файли
квалiфiкованого електронного пiдпису вступника, через електронний кабiнет
вступника.

у

таких випадках договiр про навчання мiж закладом вищоi освiти та

вступником (за 1"racTi батькiв або законних представникiв

дJIя

неповнолiтнiх всryпникiв) укладаеться впродовж 10
робочих днiв вiд дати
початку навчаннrI

Особи, якi пода.гlи змви в електроннiй формi, KpiM того, зобов'язанi
пiдписати власну заlIву, роздруковаЕу приймальною комiсiею.
3.

особи,

якi були

регiоншlьного замовленнrI

рекомендованi

до

зар€жуваннrt

за певною конкурсною

на

пропозицiею

мiсця

i

не

викон€lли вимог до зарахуванIUI у строки, визначенi в
роздiлi VI цих Правил,

втрачають право

в

поточному Роцi

на

зарахування

на

навчаннrI за

регiональним замовленнrtм за цiею конкурсною пропозицiею, KpiM випадкiв,
визначених у роздiлi ХIV цих Правил.

Особи,

якi

отрим€rпи рекомендацiю

до

зарахуваншI

на

мiсця

регiонального замовлення i в установленi строки, визЕаченi у роздiлi YI цих

Правил або вiдповiдно до нього, виконЕIли вимоги для зарахуванIUI на
бюджетнi мiсця, пiдlягають зарахуванню.
4.порядок реалiзацii права вступникiв на обрання мiсця навчанЕя за
кошти фiзичнlа<, юридичних осiб визначаеться Правилами прийому.

ХII. Кориryвання списку рекомендованих до зарахування
1.

Приймапьна комiсiя анулюе ранiше наданi рекомендацii

вступникаrчr, якi не виконали вимог для зарахуваншI на мiсця регiонального

замовлення, передбачених

у пунктах один-два

роздi.гry

xI

цих Правил i

надае рекомендацii всryпникЕlм, наступним за рейтинговим списком.

2. Вступники, рекомендованi' на навчання за кошти фiзичних та/або
ЮриДичних осiб, зобов'язанi виконати вимоги для зарахування вiдповiдно
до роздiлу Х цих Умов.
,.Щоговiр (контракт) про Еадання ocBiTHix

фiзичною (юридичною) особою,

у разi

послуг мiж закладом освiти та

зарахуванIuI на навчаннrI за кошти

фiзичних або юридичних осiбо укJIадаеться пiсля видання нак€ву про
ЗаРахУВання. Якщо договiр не буде укJIадено впродовж двох тижнiв з дати
виданшI нак€ву

про

зарахування, накЕв

про зарахування цiеi

особи

скасовуеться.

Якщо вступник здiйснив виконання вимог до зарахуваннrI

без

особистого подаIIнII документiв, то наказ про зарахування може бути виданий
без укладанЕя договору, аJIе якщо договiр не буде укладено впродовж двох

тижнiв пiсля

початку навчаннrI, то цеЙ наказ скасовуеться

в

частинi

зарахування TaKoi особи.

Оплата навчаннrI здiйснюеться згiдно

з договором,

укJIаденим

сторонами.

Порядок кориryваннrI списку рекомендованих до зарахуваннrI на мiсця
За

кошти фiзичних або юридичних осiб визначаеться Правилами прийому.

3. При одночасному навчаннi за кiлькома спецiалъностями

та

формами здобуття освiти оригiнали документа про освiтнiй (освiтньою

квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь вищоI освiти, додатка

нього

також оригiна;lи сертифiкатiв зовнiшнього
оцiнювання зберiгаються у закладi освiти за мiсцем

Державного зр€вка,
НеЗапежного

а

до

навчаннrI за регiон€tльним

замовленням або за рахунок цiльових пiльгових

державних кредитiв протягом усього строку навчаннrI.

у разi одночасного

за кiлъкома спецiальностями
(напрямами пiдготовки, спецiалiзацiями, освiтнiми, ocBiTHboнавчанIuI

професiйними процрамами) та формами здобуття освiти за кошти фiзичних

та/або юридшшIж осiб оригiнали вищезЕвначених документiв
зберiгаютъся в одному iз закладiв освiти на вибiр студента протягом
усъого cTpolry навчанIuI. .Щовiдка про зберiгання оригiналiв документiв
видаеться IIа вимоry студента закJIадом освiти, у якому вони зберiгаються.

XIII. Переведецня ца BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення
осiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних, юридичних осiб

1.

в

Коледж надае рекомендацii Всц/пникам

межах форми

здобуття освiти та мiсць (KpiM не бюджетних конкурсних пропозицiй), на

якi були наданi рекомендацii до

зарахуваншI

за

вiдповiдною

спецiальнiстю, в порядку, визначеному пунктами 7-9 роздiлу VIII цих
Правил, та аЕулюе ix в порядку, визначеНОIчIу гryнктом 1 роздilry ХII цих
Правил.

2. Переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб, якi

зарахованi

на

навчанЕя

за кошти

фiзичних або юридшIних осiб,

здiйснюетъся в такiй послiдовностi:

.

особи, якi зазначенi в rryнктi 5 роздiлry

Ix цих

Правил, незалежно

вiд конкурсного балп;

о

особи, якi зазначенi в гryнктi б роздilry IX цих Правил, в разi,
якщо отриманий ними конкурсний бал менший вiд прохiдного бала
(мiнiмального бала, який дозволив отримати рекомендацiю до зарахуванIuI

на мiсця регiонального замовленшI за цiсю конкурсною прошозицiею за
загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7-10
роздiry VIII
цих Умов) не бiлъше нiж на 50 балiв;

.

особи, якi зазначенi в гryнктi 7 роздiлry IX цих Умов, у разi, якщо
отриманий ними конкурснпй бм менший вiд прохiдного бала не бiлъше нiж
на 30 бапiв;

ПереведеннЯ
з€вначених

на

BaKaHTHi мiсцЯ державного замовленнrI осiб,

в цьому пунктi, проводиться при вiдсутностi непереведених осiб

ПОПеРеДНЬОi Категорii або в разi

ik письмовоi вiдмови вiд

переведеннrI та в

ПОСЛiДОВНОСтi вiд вищого до нижчого мiсця в рейтинговому списку в меж€tх

кожноi € зазначених категорiй..

У

РаЗi вiдсУтностi достатньоi кiлькостi мiсць для переведення на

BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб, зЕвначених

в цъому пунктi,

КОлеДж використовуе для цього BaKaHTHi мiсця регiонального замовленнrI з
iНШих Спецiальностей цiеi гагryзi, а при ik вiдсутностi - iнших галузей знань,

Цiеi абО iншоi форми здобуття освiти (пiсля переведенIuI на BaKaHTHi мiсця
Регiонального замовлення осiб, зzlзначених в цьому пунктi за вiдповiдною

спецiальнiстю та формою здобуття освiти), про що негаЙно ставить до
вiдома, вiдповiдного регiон€lJIьного замовника.

пiсля цього мiсця регiона-тrъного замовленшI
такими, що не розмiщенi в Коледжi. Коледж повiдомляе

НеВиКОристанi
вважаються

l ik кiлькiсiь у розрiзi спецiальностей
(СПецiалiзацiй) та форм здобуття освiти. У разi вiдсутностi достатньоТ
КiЛЬКОСтi мiсць для переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального
ЗаМОВЛеННЯ ОСiб, З€Вначених в цъоIчIу пунктi, заклад освiти надсилае
регiоналъному замовнику запит на видiлення додаткових мiсць
регiоналъного замовленнrI за рахунок повернутих. Рiшення щодо
ВИКОРИСТаНIUI

цих мiсць приЙмае конкурсна комiсiя

регiонального

замовника.

XIV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за
рахунок цiльового пiльгового державного кредиту
L. НаКаЗи

про

зарuжування

на

навчання видЕtютъся директором

коледжу на пiдставi рiшення приймальнот koMiciT. Накази про зар€жування

на

навчанIuI

з додатками до них

форшгулоться

единiй базi

та

ОПРИЛЮДНЮЮтЬся на iнформацiЙному стендi приЙмалъноi KoMicii та вебсайтi

Коледжу у вигJuIдi списку зарахованих у строки, визначенi роздiлом VI цих
умов.
2. Зарахованi особи можуть бути виrryченi з нак€ву

про зарахування

(наказ про зарахування скасовуетъся в частинi, що стосуеться цiеi особи) до

закJIаду освiти за власним бажанням, вiдрахованi

iз

закладу освiти за

власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються поданi ними

документи не пiзнiше насryпного дня пiсля подання з€uIви про вiдрахування.
3.

Якщо особа без

протягом 10 к€rлендарних

пов€t)кних

днiв вiд

причин не приступила до

ik

заIuIть

початку, наказ про зарахуваннrI

скасовуеться в частинi, що стосуеться цiеi особи.
4. На звiльненi в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього роздi.lry,

мiсця може проводитись додатковий конкурсний вiдбiр з числа осiб, якi
брали }часть

у KoнKypci на цю конкурсну пропозицiю. У разi вiдсутностi

таких претендентiв на звiльненi мiсця дозволяеться зараховувати осiб з
конкурсних пропозицiй цього закJIаду освiти за умови збiry конкурсних
предметiв шJuIхом перенесення зu}rlви (за згодою особи) на iншу конкурсну
пропозицiю.
,Щодатковий конкурсний вiдбiр проводиться до 15 вересня.При цьоI\[у

нак€ви про зарахуваншI таких осiб формуються

i

подаютъся до еЩЕБО до

18:00 годин 19 вересня

ХVП. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при проведеннi
прийому на навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiти

1.

.

На засiданнi приймальноТ KoMiciT мають право бути присутнiми

освiтнiй омбудсмен та/або представник Служби освiтнього омбудсмена,
представники засобiв масовоi iнформацii (не бiлъше двох осiб вiд одного
засобу масовоI iнформацii). Порядок акредитацii журналiстiв у приймальнiй
KoMicii визначаеться правиJIами прийому

2.

i

Громадськi органiзацii можуть звернутися до MiHicTepcTBa освiти

науки Украiни iз заявою про надання iм пРава вести спостереженшI за

Роботою приймапьних комiсiй. Громадськi органiзацii, яким таке право

НаДаНО MiHicTepcTBoM

освiти

i науки Украiни, можуть

направJuIти на

Засiдання приЙмальних комiсiй cBoik спостерiгачiв. Приймальнi KoMicii

- цромадських
надати iм можливiсть

зобов'язанi. створити належнi умови для присутностi'

Спостерiгачiв

на своiх

засiданнях,

а

також

ознаЙомленнrI з документами, що надаютъся членам KoMicir, до засiдання.

з

3. Коледж зобов'язаний створити )rмови длrя ознайомленнrI вступникiв

лiцензiею

на

здiйснення ocBiTHboi дiяльностi, сертифiкатами про
акредитацiю вiдповiдноi спецiальностi (освiтньо-професiйноi програми).

Правила прийому, вiдомостi про лiцензований обсяг та обсяг прийому за

державним фегiональним) замовленням

за кожною

конкурсною

пропозицiею (спецiапьнiстю, освiтньо-професiйною програмою),

у

тому

числi про кiлькiстъ мiсць, що видiленi дJuI вступу за квотами,
оприJIюднюються на веб-сайтi (вебсторiнцi) закJIаду освiти не пiзнiше
робочого дня, наступного пiсля затвердження/погодження чи
отримання вiдповiдних вiдомостей.
4.

Голова приймальноi KoMiciT оголошуе про засiдання KoMicii не

пiЗнiше дЕlI, що переду€ дню засiдання, в особливих випадках - не пiзнiше

нiЖ за три юдини до початку засiдання. ОголошенIuI рilзом iз проектом
ПОРяДкУ Денного засiдання оприлюднюеться на веб-саЙтi (вебсторiнцi)
закJIаду освiти.

5.

Подання вступником недостовiрних персон€tльних

даних,

НеДОСТоВiрних вiдомостеЙ про здобуту ранiше ocBiTy, про наявнiстъ права на

ЗарахуваннrI за квотами, права на зарахування за спiвбесiдою, про участь в

Учнiвських олiмпiадах та конкурсах-захистах MaTroi академii наук УкраiЪи,
ПРО ПРОХОДЖення зовнiшнього незапежного оцiнюванлш, про трудовий
ДОГОВiР На працевлаштування дJuI здобуття освiти за дуЕtпьною формою е

пiдставою для cKacyBaHIUI наказу про зарахуваннrI в частинi, Що стосуеться
цього вступника.
IнформуванIrI цромадсъкостi про лiцензований обсяг, обсяг мiсць, що

фiНаНСУюТься

за

державним замовленнrtм, BapTicTb навчання

за

спецiа.гlьностями (спецiагliзацiями, освiтньо-професiйними програмами)о

осiб (прiзвища та iнiцiали), якi
рекомендуваIIня до зарахування та

под€tJIи

заяви щодо всч/тц/, ik

до закладiв фаховоI
даних ЕшБ4 через роздiл

зарахуваннrI

передвищоi освiти здiйснюеться на пiдставi

"Всryп" веб-сайту ЕДЕБо за адресою: hфs://vsfup.edbo.gov.ual, а також
iнформацiйними системамц (вiдповiдно, до договорiв,
укJIадених

власниками фозпорядниками) таких систем

з адмiнiстратором еlВБО).

