:ено
л огіч н ою радою коледж у
дня 2017р.
ї ради,
дж у
емченко

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Харківського державного політехнічного коледжу
у 2018 році

Харків - 2017

2

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Х арківського держ авного політехнічного коледж у
у 2018 році
П ровадж ення освітньої діяльності у Х арківськом у держ авном у політехнічному
коледж і (далі-коледж ) у 2018 році здійсню ється відповідно до ліцензії щ одо
здійснення освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти згідно наказів М іністерства освіти
і науки У країни № 201-Л від 27.09.2017р., № 1565 від 19.12.2016 року.
П рави ла прийом у розроблені П рийм альною комісією Х арківського держ авного
політехнічного коледж у у 2018 році (далі - П рийм альна комісія) відповідно до У мов
прийом у н а навчання для здобуття освітньо-кваліф ікаційного рівня молодш ого
спеціаліста в 2018 році, затвердж ених наказом М іністерства освіти і науки У країни №
1377 від 13 ж овтня 2017 року та зареєстрованих у М іністерстві ю стиції У країни 14
листопада 2017 р. за № 1396/31264.

1. Загальні положення
1.1. К оледж оголош ує набір на підготовку ф ахівців з вищ ою освітою за
о світньо-кваліф ікаційним и рівнем м олодш ого спеціаліста за спеціальностями
відповідно до ліцензії в м еж ах ліцензованого обсягу (Д одаток 1).
1.2. До коледж у прийм аю ться гром адяни У країни, які прож иваю ть на території
У країни на законних підставах, маю ть відповідний освітній (освітньо-кваліф ікаційний)
рівень та виявили баж ання здобути вищ у освіту.
1.3. П рийом вступників на навчання до коледж у проводиться н а конкурсній
пропозиції, які самостійно ф ормує коледж.
1.4. Д ля вступників, які потребую ть поселення в гуртож иток під час вступу,
надання м ісць у гуртож итку гарантовано (за П равилам и виконання порядку поселення
до гуртожитку).
1.5. Н е допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двом а чи
більш е спеціальностями (спеціалізаціям и, освітніми програм ам и) за кош ти держ авного
(м ісцевого) бю джету, крім випадків, передбачених законодавством.
1.6. П орядок роботи П рийм альної комісії - щ одня протягом тиж ня з 8-30 до 17
00 год. крім неділі, в суботу з 8-30 до 13-00 год.

2. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста.

2.1.
Д ля здобуття освітньо-кваліф ікаційного рівня м олодш ого спеціаліс
приймаю ться:
особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття освітньокваліф ікаційного рівня молодш ого спеціаліста за денною ф ормою навчання одночасно
із здобуттям повної загальної середньої освіти;
особи, які здобули повну загальну середню освіту;
особи, які здобули освітньо-кваліф ікаційний рівень кваліф ікованого робітника.
Д ля здобуття освітньо-кваліф ікаційного рівня м олодш ого спеціаліста за інш ою
спеціальністю прийм аю ться особи, які здобули раніш е такий освітньо кваліф ікаційний рівень чи ступінь вищ ої освіти або маю ть повну загальну середню
освіту та здобуваю ть освітньо-кваліф ікаційний рівень молодш ого спеціаліста, ступінь
вищ ої освіти не менш е одного року та виконую ть у повном у обсязі індивідуальний
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навчальний план.
2.2. В ступники прийм аю ться н а навчання н а перш ий курс. О соби, які здобули
повну загальну середню освіту або освітньо-кваліф ікаційний рівень кваліфікованого
робітника, мож уть прийм атись на другий (третій) курс або на перш ий курс (зі
скороченим строком навчання). Д ля здобуття освітньо - кваліф ікаційного рівня
м олодш ого спеціаліста за інш ою спеціальністю особи мож уть вступати на другий або
старш і курси (перш ий курс, у том у числі зі скороченим строком навчання).
В ідраховані здобувачі вищ ої освіти ступеня бакалавра маю ть право бути
поновленим и до коледж у для здобуття за індивідуальною програм ою освітньо кваліф ікаційного рівня молодш ого спеціаліста за тією самою або спорідненою в меж ах
галузі знань спеціальністю .
2.3. П рийом н а навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціям и)
відповідно до П ереліку галузей знань і спеціальностей, за яким и здійсню ється
підготовка здобувачів вищ ої освіти, затвердж еного постановою К абінету М іністрів
У країни від 29 квітня 2015 року № 266. П рийом на навчання н а третій та наступні
курси проводиться за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за
яким и здійсню вався прийом на перш ий курс відповідного року набору.
П рийом вступників н а навчання проводиться н а конкурсні пропозиції, які
самостійно ф ормує коледж (Д одаток 2).

3.
Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста.
3.1.
Ф інансування підготовки здобувачів освітньо-кваліф ікаційного рівня
м олодш ого спеціаліста здійсню ється:
за рахунок видатків держ авного бюджету;
за кош ти фізичних та ю ридичних осіб (на ум овах контракту).
3.2.
Г ром адяни У країни м аю ть право безоплатно здобувати освітньо кваліф ікаційний рівень молодш ого спеціаліста в коледж і на конкурсній основі
відповідно до стандартів освіти, якщ о цей освітньо-кваліф ікаційний рівень гром адянин
здобуває вперш е за кош ти держ авного або м ісцевого бюджету.
О соби, які здобули повну загальну середню освіту за кош ти держ авного або
місцевого бю дж ету, мож уть вступати для здобуття освітньо - кваліф ікаційного рівня
м олодш ого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лиш е за кош ти
ф ізичних або ю ридичних осіб.
3.3.
Г ром адяни У країни, які не заверш или навчання за держ авним або
регіональним зам овленням для здобуття освітньо-кваліф ікаційного рівня м олодш ого
спеціаліста, маю ть право повторного вступу в коледж для безоплатного здобуття цього
освітньо-кваліф ікаційного рівня за ум ови відш кодування до держ авного або місцевого
бю дж ету кош тів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до
П орядку відш кодування кош тів держ авного або м ісцевого бю джету, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців, затвердж еного постановою К абінету М іністрів
У країни від 26 серпня 2015 року № 658.
3.4.
Г ром адяни У країни м аю ть право безоплатно здобувати освітньокваліф ікаційний рівень м олодш ого спеціаліста за другою спеціальністю у коледж і,
якщ о вони:
за станом зд оров’я втратили м ож ливість виконувати служ бові чи посадові
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об о в’язки за отрим аною раніш е кваліф ікацією , щ о підтвердж ується висновкам и
м едико-соціальної експертної комісії;
м аю ть направлення н а навчання, видане держ авним (регіональним) зам овником
відповідно до законодавства.
3.5.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно прож иваю ть в У країні,
особи, яким надано статус біж енця в У країні, та особи, які потребую ть додаткового
або тим часового захисту, м аю ть право н а здобуття освітньо - кваліф ікаційного рівня
м олодш ого спеціаліста нарівні з громадянам и України. Здобуття вищ ої освіти
зазначеним и категоріям и осіб за кош ти держ авного бю дж ету здійсню ється в м еж ах
квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону У країни «Про вищ у освіту».
3.6.
О світньо-кваліф ікаційний рівень молодш ого спеціаліста здобувається за
кош ти держ авного (м ісцевого) бю дж ету лиш е один раз, крім випадків, передбачених
абзацом д е в ’ятим частини перш ої статті 4 Закону У країни «Про вищ у освіту».
Н е допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двом а чи
більш е спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програм ам и) за кош ти держ авного
(м ісцевого) бю джету, крім випадків, передбачених статтею 61 Закону У країни «Про
вищ у освіту».

4.

Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення.

4.1.
П рийом н а навчання здійсню ється в м еж ах ліцензованого обсягу за
кож ною спеціальністю . П рийом н а навчання на другий та наступні курси здійсню ється
в м еж ах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Л іцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо - кваліфікаційного
рівня м олодш ого спеціаліста за кож ною спеціальністю обліковується за календарний
рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
4.2.
П рийом н а навчання за держ авним (регіональним) зам овленням
здійсню ється н а спеціальності та форми навчання, за яким и воно сформоване
К абінетом М іністрів У країни (регіональним замовником). М іністерство освіти і науки
У країни, інш і держ авні, регіональні зам овники здійсню ю ть розм іщ ення держ авного
(регіонального) зам овлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій,
конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття
освітньо-кваліф ікаційного рівня м олодш ого спеціаліста. Розподіл держ авного
(регіонального) зам овлення м іж основними конкурсним и пропозиціям и в м еж ах
відповідної спеціальності (предм етної спеціальності, спеціалізації) коледж здійсню є
самостійно.
4.3.
О бсяг прийом у за кош ти ф ізичних або ю ридичних осіб на основні
конкурсні пропозиції визначається коледж ем у м еж ах різниці м іж ліцензованим
обсягом з урахуванням його поділу за ф ормами навчання та загальним обсягом
держ авного або регіонального замовлення. Ц ей обсяг мож е коригуватись з
урахуванням ф актичного виконання держ авного (регіонального) замовлення.
О бсяг прийому на небю дж етну конкурсну пропозицію визначається коледж ем у
м еж ах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за ф ормами навчання.
4.4.
Загальний обсяг держ авного зам овлення для основних конкурсних
пропозицій, обсяг прийом у за кош ти фізичних або ю ридичних осіб н а основні
конкурсні пропозиції, обсяг прийом у н а небю дж етні конкурсні пропозиції
визначається у П равилах прийому.
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5.
Строки прийому
зарахування на навчання

заяв

та

документів,

конкурсного

відбору

та

5.1.
Д ля вступників н а основі базової загальної середньої освіти за денною
ф ормою навчання:
1)
прийом заяв та докум ентів, визначених розділом 6 цих П равил,
починається 02 липня та закінчується 14 липня о 18.00 год.;
2)
вступні іспити та співбесіди проводяться з 15 липня до 22 липня;
3)
рейтинговий список вступників, які вступаю ть на основі вступних
випробувань (у том у числі за співбесідою ), із зазначенням реком ендованих до
зарахування ф ормується н а основі конкурсного бала за кож ною конкурсною
пропозицією з повідом ленням про отрим ання чи неотрим ання ним и права н а здобуття
освітньо-кваліф ікаційного
рівня
молодш ого
спеціаліста за держ авним
або
регіональним замовленням та оприлю дню ється не пізніш е 12.00 год. 24 липня;
4)
вступники, які отрим али реком ендації до зарахування, маю ть виконати
вим оги до зарахування н а м ісця держ авного або регіонального зам овлення, визначені
пунктом 1 розділу 9 цих П равил, до 12.00 год. 28 липня;
5)
зарахування вступників відбувається:
за держ авним або регіональним зам овленням - не пізніш е 18.00 год. 30 липня;
за кош ти ф ізичних або ю ридичних осіб - не пізніш е 02 серпня, додаткове
зарахування не пізніш е 30 серпня;
6)
переведення н а вакантні місця держ авного (регіонального) зам овлення
осіб, які зараховані н а навчання за кош ти ф ізичних або ю ридичних осіб н а основі
базової загальної середньої освіти (у м еж ах цих П равил прийому), проводиться не
пізніш е 07 серпня.
5.2.
Д ля вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною
ф ормою навчання:
1)
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаж ення додатків до
докум ентів про повну загальну середню освіту розпочинається 02 липня та
закінчується о 18.00 год. 25 липня;
2)
прийом заяв та документів, передбачених розділом 6 цих П равил,
розпочинається 12 липня;
3)
прийом заяв та докум ентів закінчується:
о 18.00 год. 01 серпня - для осіб, які вступаю ть на основі співбесіди, вступних
іспитів;
о 18.00 год. 08 серпня - для осіб, які вступаю ть тільки н а основі сертиф ікатів
зовніш нього незалеж ного оціню вання;
4)
вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;
5)
співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня;
6)
списки осіб, реком ендованих до зарахування за результатам и співбесіди з
повідом ленням про отрим ання чи неотрим ання ним и права на здобуття освітньокваліф ікаційного рівня молодш ого спеціаліста за держ авним (регіональним)
зам овленням оприлю дню ю ться не пізніш е 12.00 год. 05 серпня. В ступники, які
отрим али рекомендації, маю ть виконати вимоги до зарахування на місця держ авного
зам овлення до 18.00 год. 07 серпня, а також подати письмову заяву про виклю чення з
конкурсу на інш і місця держ авного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників
за держ авним зам овленням відбувається не пізніш е 12.00 год. 08 серпня. Зараховані
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особи впродовж 08 серпня виклю чаю ться з конкурсу н а інш і місця держ авного
зам овлення;
7)
рейтинговий список вступників, які вступаю ть н а основі сертиф ікатів
зовніш нього незалеж ного оціню вання та вступних іспитів, із зазначенням
реком ендованих до зарахування ф ормується н а основі конкурсного бала за кож ною
конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотрим ання ними права
н а здобуття освітньо - кваліф ікаційного рівня молодш ого спеціаліста за держ авним або
регіональним замовленням та оприлю дню ється не пізніш е 12.00 год. 09 серпня;
8)
вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вим оги до
зарахування на м ісця держ авного (регіонального) зам овлення до 12.00 год. 13 серпня;
9)
зарахування вступників відбувається:
за держ авним (регіональним) зам овленням - не пізніш е 12.00 год. 14
серпня;
за кош ти ф ізичних або ю ридичних осіб - не пізніш е 12.00 год. 17 серпня
(додаткове зарахування н а вільні м ісця за кош ти ф ізичних та ю ридичних осіб не
пізніш е 30 вересня);

6.
коледжу.

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі д

6.1. В ступники для здобуття освітньо-кваліф ікаційного рівня м олодш ого
спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною ф ормою навчання
подаю ть заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права н а вступ за співбесідою , іспитами відповідно до цих П равил;
при наявності розбіж ностей у прізвищ і, імені, по батькові, даті народж ення, статі
або гром адянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у
сертиф ікаті зовніш нього незалеж ного оціню вання;
у разі подання іноземного докум ента про повну загальну середню освіту;
у разі подання докум ента про повну загальну середню освіту, виданого до
запровадж ення ф отополімерних технологій їх виготовлення;
у разі нем ож ливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в
електронній формі з інш их причин, підтвердж еної довідкою П рийм альної комісії
коледжу.
6.2.
Інш і категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу,
подаю ть заяви тільки в паперовій формі.
6.3.
Заява в електронній формі подається вступником ш ляхом заповнення
електронної форми в реж им і он-лайн та розглядається прийм альною комісією коледж у
згідно з П орядком подання та розгляду заяв в електронній формі н а участь у
конкурсном у відборі до закладів вищ ої освіти У країни в 2018 році, затвердж еним
наказом М іністерства освіти і науки У країни від 13 ж овтня 2017 року № 1378.
К оледж створю є консультаційний центр при П рийм альній комісії для надання
допом оги вступникам під час подання заяв в електронній формі. В ступники мож уть
звернутися до консультаційного центру коледж у з м етою створення електронного
кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаж ення додатка до докум ента про
повну загальну середню освіту.
6.4.
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до П рийм альної
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комісії. Ф акт подання кож ної заяви в паперовом у вигляді реєструється уповноваж еною
особою прийм альної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
6.5.
У заяві вступники вказую ть конкурсну пропозицію із зазначенням
спеціальності (предм етної спеціальності, спеціалізації, освітньої програм и) та форми
навчання.
П ід час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники об о в’язково
зазначаю ть один з таких варіантів:
«претендую н а участь в конкурсі н а м ісця держ авного та регіонального
зам овлення і на участь в конкурсі на м ісця за кош ти ф ізичних та ю ридичних осіб у
випадку неотрим ання реком ендації за цією конкурсною пропозицією за держ авним
або регіональним замовленням »;
«претендую на участь в конкурсі виклю чно на м ісця за кош ти фізичних та
ю ридичних осіб».
П ід час подання заяв н а небю дж етну конкурсну пропозицію вступники
претендую ть на участь в конкурсі виклю чно за кош ти ф ізичних та ю ридичних осіб.
6.6.
П ід час подання заяви в паперовій формі вступник п р ед ’являє особисто
оригінали:
докум ента, щ о посвідчує особу (свідоцтва про народж ення для осіб, яким
виповню ється 14 років після 01 травня 2018 року);
військово-облікових документів;
докум ента держ авного зразка про раніш е здобутий освітній (освітньокваліф ікаційний) рівень, на основі якого здійсню ється вступ, і додаток до нього;
сертиф іката (сертиф ікатів) зовніш нього незалеж ного оціню вання (для вступників
н а основі повної загальної середньої освіти);
докум ентів, які підтвердж ую ть право вступника на зарахування за співбесідою , на
участь у конкурсі за результатам и вступних іспитів на основі повної загальної
середньої освіти (за наявності).
У разі відсутності з о б ’єктивних причин докум ента про здобутий освітній
(освітньо-кваліф ікаційний) рівень подається довідка держ авного підприєм ства
«Інф оресурс» про його здобуття, у том у числі без подання додатка докум ента про
здобутий освітній (освітньо-кваліф ікаційний) рівень.
6.7.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу;
копію докум ента держ авного зразка про раніш е здобутий освітній (освітньокваліф ікаційний) рівень, на основі якого здійсню ється вступ, і копію додатка до нього;
копію сертиф іката (сертиф ікатів) зовніш нього незалеж ного оціню вання (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інш і копії докум ентів подаю ться вступником, якщ о це викликано особливими
ум овам и вступу н а відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством , у
строки, визначені для прийом у документів.
6.8.
К опії документів, щ о засвідчую ть підстави для отрим ання спеціальних
ум ов для зарахування за співбесідою , на участь у конкурсі за результатам и вступних
іспитів подаю ться вступником особисто при подачі докум ентів у паперовій формі у
визначені цими П равилам и або відповідно до них терміни. Н е подані своєчасно
докум енти, щ о засвідчую ть підстави для отримання спеціальних ум ов н а зарахування
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за співбесідою , на участь у конкурсі за результатам и вступних іспитів
унем ож ливлю ю ть їх реалізацію .
6.9.
К опії документів, щ о засвідчую ть підстави для отрим ання спеціальних
ум ов особою , яка зарахована на навчання за кош ти фізичних, ю ридичних осіб на
основі повної загальної середньої освіти, н а переведення н а вакантні місця держ авного
зам овлення подаю ться вступником особисто одночасно з виконанням вим ог для
зарахування на місця держ авного зам овлення, передбачених у пункті 1 розділу 10 цих
Правил. Н е подані своєчасно документи, щ о засвідчую ть підстави для отримання
спеціальних ум ов на переведення на вакантні місця держ авного зам овлення та за
рахунок цільових пільгових держ авних кредитів, унем ож ливлю ю ть їх реалізацію .
6.10. У сі копії докум ентів засвідчую ться за оригіналам и прийм альною комісією
коледжу. К опії документа, щ о посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про
приписку) не підлягаю ть засвідченню . К опії докум ентів без п р ед ’явлення оригіналів
не приймаю ться.
6.11. П рийм альна ком ісія здійсню є перевірку підстав для отрим ання
спеціальних умов для зарахування за співбесідою , н а участь у конкурсі за
результатам и вступних іспитів та спеціальних умов для осіб, які зараховані на
навчання за кош ти фізичних, ю ридичних осіб, н а переведення н а вакантні місця
держ авного замовлення.
П рийм альна комісія здійсню є перевірку середнього бала докум ента про освіту,
поданого в паперовій формі (обчислю є в разі відсутності), затвердж ує його своїм
р іш енням і вносить інф ормацію про середній бал докум ента про освіту до Єдиної бази.
У разі подання вступником заяви в електронній формі П рийм альна ком ісія здійсню є
перевірку середнього бала докум ента про освіту на підставі його сканованої копії
(фотокопії).
6.12. П рийм альна комісія розглядає заяви та докум енти вступників і прийм ає
ріш ення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до
коледж у протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або
отрим ання результатів вступних випробувань, але не пізніш е наступного дня після
заверш ення прийому документів. О прилю днення поточних рейтингових списків
вступників здійсню ється на веб-сайті коледж у н а підставі даних, внесених до Єдиної
бази.
6.13. Ф акт ознайом лення вступника з П равилам и прийому, наявною ліцензією і
сертиф ікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також
факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних
іспитів, зарахування за співбесідою ф іксую ться в заяві вступника і підтвердж ую ться
його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
6.14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, мож е бути скасована коледж ем на
підставі ріш ення П рийм альної комісії до дати закінчення прийом у докум ентів на
навчання за ум ови допущ ення технічної пом илки під час внесення відповідних даних
до Єдиної бази, щ о підтвердж ується актом про допущ ену технічну помилку,
сф орм ованим в Єдиній базі. С касована заява вваж ається неподаною , а факт такого
подання анулю ється в Єдиній базі. П рийм альна комісія повідомляє вступникові про
своє ріш ення в день його прийняття, після чого вступник мож е подати нову заяву.
В иправлення технічних пом илок відбувається до дати вклю чення вступника до
списків реком ендованих до зарахування н а навчання.
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В ступник м ає право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у
власном у електронном у кабінеті подану ним раніш е заяву, зареєстровану та допущ ену
до конкурсу у коледжі.
6.15.
П ри прийнятті н а навчання осіб, які подаю ть докум ент про здобутий з
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Д окум ент), об ов’язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Д окумента, що здійсню ється відповідно до
наказу М іністерства освіти і науки У країни від 05 травня 2015 року № 2 504 «Д еякі
питання визнання в У країні інозем них документів про освіту», зареєстрованого в
М іністерстві ю стиції У країни 27 травня 2015 року за № 614/27059.

7. Конкурсний відбір, його організація та проведення.
7.1.
К онкурсний
відбір для здобуття освітньо-кваліф ікаційного
рівня
м олодш ого спеціаліста здійсню ється за результатам и вступних випробувань:
для вступу н а основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів
або співбесіди в передбачених цими П равилам и випадках;
для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовніш нього
незалеж ного оціню вання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими
П равилам и випадках. У 2018 році прийм аю ться сертиф ікати зовніш нього незалеж ного
оціню вання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, ф ранцузької, нім ецької
та іспанської мов. О цінки з англійської, ф ранцузької, нім ецької та іспанської мов
прийм аю ться лиш е із сертиф ікатів зовніш нього незалеж ного оціню вання 2018 року;
в інш их випадках - у ф ормах, встановлених П равилам и прийому.
7.2.
К онкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до цих П равил прийому.
7.3.
Д ля конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої
освіти вступаю ть для здобуття освітньо-кваліф ікаційного рівня молодш ого
спеціаліста, зараховую ться результати вступних іспитів з української мови (перш ий
предм ет), загальноосвітнього предм ета - матем атики (другий предм ет) у встановлених
цим и П равилам и випадках.
7.4.
Д ля конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступаю ть для здобуття освітньо-кваліф ікаційного рівня молодш ого
спеціаліста, зараховую ться бали сертиф іката(ів) зовніш нього незалеж ного оціню вання
(результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перш ий предмет),
загальноосвітнього предм ета - фізики або м атем атики, з якого проводиться зовніш нє
незалеж не оціню вання у встановлених цими П равилам и випадках.
7.5.
К онкурсний бал розраховується:
для вступу н а основі базової загальної середньої освіти за формулою:
конкурсний бал (КБ) = П1 + П 2 + А + ОУ,
де П1 - оцінка вступного іспиту з перш ого предмета; П 2 - оцінка вступного іспиту
з другого предмета; А - середній бал докум ента про базову загальну середню освіту.
О цінки вступних іспитів виставляю ться за 12-бальною ш калою.
П ризерам (особам, нагородж еним диплом ам и І-ІІІ ступенів) IV етапу
В сеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предм етів, призерам
III етапу В сеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів М алої академії наук У країни 2017 або 2018 року останній доданок (ОУ)
встановлю ється рівним 4. Інф ормацію про них П рийм альні ком ісія отримує з Єдиної
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бази.
7.6.
Д ля вступу н а основі повної загальної середньої освіти за формулою:
конкурсний бал (КБ) = П1 + П 2 + А + ОУ,
де П1 - оцінка зовніш нього незалеж ного оціню вання або вступного іспиту з
перш ого предм ета; П 2 - оцінка зовніш нього незалеж ного оціню вання, вступного
іспиту з другого предмета; А - середній бал докум ента про повну загальну середню
освіту, переведений в ш калу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення
середнього бала докум ента про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12бальною ш калою , у ш калу 100-200 (Д одаток 3).
Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої
освіти оціню ю ться за ш калою від 100 до 200 балів.
П ризерам (особам, нагородж еним диплом ам и І-ІІІ ступенів) IV етапу
В сеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам
III етапу В сеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів М алої академії наук У країни 2017 або 2018 року останній доданок (ОУ)
встановлю ється рівним 10, а якщ о КБ вступника при цьому перевищ ує 200, то він
встановлю ється таким, щ о дорівню є 200. Інф ормацію про них П рийм альна комісія
отрим ує з Є диної бази.
7.7.
О цінки з докум ента про базову або повну загальну середню освіту, які
виставлені за 5-бальною ш калою , враховую ться таким чином: «3» відповідає «6», «4»
відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з о б ’єктивних причин додатка
до докум ента про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12бальною ш калою вваж ається таким, що дорівню є 2.
7.8.
У разі відсутності з о б ’єктивних причин додатка до докум ента про
здобутий освітній (освітньо-кваліф ікаційний рівень) його середній бал вваж ається
таким , що відповідає м інім альном у мож ливом у значенню .
7.9.
М інім альне значення кількості балів з вступних випробувань, з яким и
вступник допускається до участі у конкурсі становить 4 бали.
7.10. П рограм и співбесід затвердж ую ться головою прийм альної ком ісії коледж у
не пізніш е ніж за три місяці до початку прийом у документів.
В ступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти
проводяться за програм ам и зовніш нього незалеж ного оціню вання осіб, які баж аю ть
здобувати вищ у освіту н а основі повної загальної середньої освіти.
П рограм и співбесід, вступних іспитів об ов’язково оприлю дню ю ться на веб-сайті
коледжу. У програм ах м аю ть м іститися критерії оціню вання підготовленості
вступників.
7.11. О соби, які без поваж них причин не з ’явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами ниж че
встановленого П равилам и прийом у мінім ального значення, а також особи, які забрали
докум енти після дати закінчення прийом у докум ентів, до участі в наступних вступних
випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаю ться. П ерескладання вступних
випробувань не допускається.
7.12. А пеляції на результати вступних випробувань, щ о проведені коледж ем,
розглядає апеляційна ком ісія коледж у, склад та порядок роботи якої затвердж ую ться
наказом по коледжу.
7.13. В ідом ості щ одо результатів вступних випробувань та інш их конкурсних
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показників вносяться до Єдиної бази. У разі зм іни балів з конкурсних предметів
сертиф ікатів зовніш нього незалеж ного оціню вання за результатам и апеляцій
прийм альна комісія після відповідного повідом лення Єдиної бази вносить відповідні
зм іни в документацію , перераховую ть конкурсний бал.
7.14.
Ріш енням П рийм альної комісії результати вступного іспиту з конкурсног
предм ета щ одо вступу н а певну конкурсну пропозицію мож уть бути зараховані для
участі в конкурсному відборі на інш у конкурсну пропозицію в коледжі.

8.
Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
8.1.
С пеціальним и ум овам и щ одо участі у конкурсному відборі при вступі для
здобуття вищ ої освіти є:
зарахування за співбесідою ;
участь у конкурсном у відборі за іспитам и та/або квотою-1.
С пеціальним и ум овам и на здобуття вищ ої освіти за держ авним (регіональним)
зам овленням мож уть бути:
зарахування за результатами співбесіди, квотою 1 на м ісця держ авного або
регіонального зам овлення;
переведення на вакантні м ісця держ авного або регіонального зам овлення осіб у
порядку, передбаченом у цим и П равилам и, якщ о вони зараховані н а навчання за
інш им и дж ерелам и ф інансування н а основну конкурсну пропозицію .
8.2.
В ступні випробування мож уть проходити у формі співбесіди та в разі
позитивного висновку про проходж ення співбесіди реком ендую ться до зарахування:
особи, визнані інвалідам и війни відповідно до пунктів 10 -14 статті 7 Закону
У країни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
особи, яким Законом У країни «Про статус і соціальний захист гром адян, які
постраж дали внаслідок Ч орнобильської катастрофи» надане право на прийом без
екзам енів до держ авних закладів вищ ої освіти за результатами співбесіди;
особи з інвалідністю , які неспром ож ні відвідувати заклад освіти (за
реком ендацією органів охорони зд оров’я та соціального захисту населення).
Я кщ о такі особи реком ендовані до зарахування н а основну конкурсну
пропозицію , то вони зараховую ться н а м ісця держ авного або регіонального
зам овлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую н а участь в конкурсі
виклю чно на м ісця за кош ти ф ізичних та ю ридичних осіб»).
8.3.
В ступні випробування мож уть проходити у формі вступних іспитів
(зам ість зовніш нього незалеж ного оціню вання н а основі повної загальної середньої
освіти) та, в разі отрим ання кількості балів за кож ний з них не менш е встановленого
коледж ем м інім ального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаю ться:
особи, визнані учасникам и бойових дій відповідно до пункту 19 частини перш ої
статті 6 Закону У країни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
у том у числі ті з них, які проходять військову служ бу (крім військовослуж бовців
строкової служ би) в порядку, визначеном у відповідними полож енням и про
проходж ення військової служ би громадянами У країни;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
О соби цих категорій мож уть брати участь у конкурсному відборі за результатам и
вступних іспитів та/або зовніш нього незалеж ного оціню вання (у будь-яких

12

ком бінаціях за їх вибором). Я кщ о такі особи допущ ені до конкурсного відбору на
основну конкурсну пропозицію , то вони беруть участь у конкурсном у відборі в м еж ах
квоти-1 н а м ісця держ авного або регіонального зам овлення (крім випадку, коли в заяві
зазначено: «претендую н а участь в конкурсі виклю чно н а місця за кош ти фізичних та
ю ридичних осіб»).
8.4.
В ступні випробування проходять у формі вступних іспитів (замість
зовніш нього незалеж ного оціню вання на основі повної загальної середньої освіти) та,
в разі отрим ання кількості балів за кож ний з них не менш е, встановленого закладом
освіти м інім ального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаю ться:
особи, яким за ріш енням реглам ентної комісії при регіональном у центрі
оціню вання якості освіти відм овлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовніш ньом у
незалеж ном у оціню ванні через нем ож ливість створення особливих (спеціальних) умов
(за ум ови подання до прийм альної комісії закладу вищ ої освіти копії медичного
висновку за ф ормою первинної облікової докум ентації № 086-3/о «М едичний
висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходж ення зовніш нього
незалеж ного оціню вання», затвердж еною наказом М іністерства освіти і науки
У країни, М іністерства охорони зд оров’я У країни від 29 серпня 2016 року № 1027/900
«Д еякі питання участі в зовніш ньом у незалеж ном у оціню ванні та вступних іспитах
осіб, які м аю ть певні захворю вання та/або патологічні стани, інвалідність»,
зареєстрованим в М іністерстві ю стиції У країни 27 грудня 2016 року за № 1707/29837,
щ о завірений підписом секретаря реглам ентної комісії при регіональном у центрі
оціню вання якості освіти і печаткою регіонального центру оціню вання якості освіти,
та відповідного витягу з протоколу засідання реглам ентної ком ісії при регіональном у
центрі оціню вання якості освіти).
Т акі особи мож уть брати участь у конкурсному відборі за результатам и вступних
іспитів 2018 року та/або зовніш нього незалеж ного оціню вання 2016, 2017 років (у
будь-яких комбінаціях за їх вибором). Я кщ о такі особи допущ ені до конкурсного
відбору н а основну конкурсну пропозицію , то вони беруть участь у конкурсному
відборі в м еж ах квоти-1 н а м ісця держ авного або регіонального зам овлення (крім
випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виклю чно на місця
за кош ти ф ізичних та ю ридичних осіб»).
8.5.
В ступні випробування мож уть проходити у формі вступних іспитів
(зам ість зовніш нього незалеж ного оціню вання н а основі повної загальної середньої
освіти і якщ о не складали зовніш нє незалеж не оціню вання з відповідних предм етів у
2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кож ний з них не менш е
встановленого коледж ем мінімального рівня до участі в конкурсном у відборі
допускаю ться:
особи, які в 2018 році не брали участь в основній та додатковій сесіях
зовніш нього незалеж ного оціню вання з певного(их) навчального(их) предм ета (ів)
через наявність захворю вання або патологічного стану, зазначеного в П ереліку
захворю вань та патологічних станів, щ о мож уть бути переш кодою для проходж ення
зовніш нього незалеж ного оціню вання, затвердж еном у наказом М іністерства освіти і
науки У країни, М іністерства охорони зд о р о в’я У країни від 29 серпня 2016 року №
1027/900, зареєстрованом у в М іністерстві ю стиції У країни 27 грудня 2016 року за № 2
1707/29837 (за ум ови подання до прийм альної комісії закладу вищ ої освіти одного з
докум ентів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу М іністерства освіти і науки
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У країни, М іністерства охорони зд оров’я У країни від 29 серпня 2016 року № 1027/900
«Д еякі питання участі в зовніш ньом у незалеж ном у оціню ванні та вступних іспитах
осіб, які маю ть певні захворю вання та/або патологічні стани, інвалідність»,
зареєстрованого в М іністерстві ю стиції У країни 27 грудня 2016 року за№ 1707/29837,
або копії такого документа).
Т акі особи мож уть брати участь у конкурсному відборі за результатам и вступних
іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній
та додатковій сесіях зовніш нього незалеж ного оціню вання 2018 року, та/або
зовніш нього незалеж ного оціню вання 2016, 2017 років (у будь - яки х комбінаціях за їх
вибором). Я кщ о такі особи допущ ені до конкурсного відбору н а основну конкурсну
пропозицію , то вони беруть участь у конкурсному відборі в меж ах квоти-1 на місця
держ авного або регіонального зам овлення (крім випадку, коли в заяві зазначено:
«претендую н а участь в конкурсі виклю чно на місця за кош ти фізичних та ю ридичних
осіб»).
8.6.
В ступні випробування мож уть проходити у формі вступних іспитів
(зам ість зовніш нього незалеж ного оціню вання н а основі повної загальної середньої
освіти і якщ о не складали зовніш нє незалеж не оціню вання з відповідних предметів), в
разі отрим ання кількості балів за кож ний з них не менш е встановленого коледж ем
м інім ального рівня до участі в конкурсному відборі допускаю ться:
особи, звільнені з військової служ би (у том у числі дем обілізовані) після 30
листопада 2017 року;
гром адяни У країни, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за
кордоном.
О соби цих категорій мож уть брати участь у конкурсному відборі за результатам и
вступних іспитів та/або зовніш нього незалеж ного оціню вання (результати вступних
іспитів зараховую ться з предметів, з яких вступник не складав зовніш нє незалеж не
оціню вання). Особи, зазначені в абзаці третьом у цього пункту, мож уть брати участь у
конкурсном у відборі на м ісця держ авного або регіонального зам овлення лиш е в разі
вступу тільки за результатам и зовніш нього незалеж ного оціню вання.
8.7.
О соби, які користую ться спеціальними ум овам и участі в конкурсному
відборі, н а здобуття освітньо-кваліф ікаційного рівня молодш ого спеціаліста за
держ авним (регіональним) зам овленням відповідно до пунктів другого - п ’ятого
цього розділу, і не були зараховані на місця держ авного (регіонального) зам овлення,
м аю ть право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного
бала.
8.8. П ідлягаю ть переведенню на вакантні м ісця держ авного або регіонального
зам овлення в порядку, передбаченом у цим и П равилами, якщ о вони зараховані на
навчання за інш ими дж ерелам и ф інансування н а основну конкурсну пропозицію :
діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутріш ніх справ
У країни, поліцейських, які загинули або пом ерли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одерж аних під час участі в антитерористичній операції, захищ аю чи
незалеж ність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно
забезпечували
(або
добровільно
залучалися
до
забезпечення)
проведення
антитерористичної операції (у том у числі здійсню вали волонтерську діяльність) та
загинули (пропали безвісти), пом ерли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одерж аних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у том у числі
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волонтерської діяльності), перебуваю чи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення; осіб, які, перебуваю чи у складі добровольчих
ф ормувань, щ о були утворені або сам оорганізувалися для захисту незалеж ності,
суверенітету та територіальної цілісності У країни, загинули (пропали безвісти),
пом ерли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одерж аних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваю чи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови,
щ о в подальш ом у такі добровольчі формування були вклю чені до складу Збройних
Сил, М В С , Н аціональної гвардії та інш их утворених відповідно до законів У країни
військових ф ормувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваю чи у складі
добровольчих формувань, щ о були утворені або сам оорганізувалися для захисту
незалеж ності, суверенітету, територіальної цілісності У країни, але в подальш ом у такі
добровольчі ф ормування не були вклю чені до складу Збройних Сил, М ВС ,
Н аціональної гвардії та інш их утворених відповідно до законів У країни військових
ф ормувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), пом ерли
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одерж аних під час виконання таким и
добровольчим и формуваннями завдань антитерористичної операції у взаєм одії із
Збройним и С илами, М В С , Н аціональною гвардією та інш им и утвореними відповідно
до законів У країни військовими ф ормуванням и та правоохоронним и органами,
перебуваю чи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення; військовослуж бовців (резервістів, військовозобов ’язаних) та працівників
Збройних
Сил, Н аціональної гвардії,
СБУ, С луж би зовніш ньої розвідки,
Д ерж прикордонслуж би, Д ерж спецтрансслуж би, військовослуж бовців військових
прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного
забезпечення зон проведення антитерористичної операції Д Ф С, поліцейських, осіб
рядового, начальницького складу, військовослуж бовців, працівників М В С , У правління
держ авної охорони, Д ерж спецзв’язку, Д СН С, Д ерж авної крим інально-виконавчої
служ би, інш их утворених відповідно до законів військових формувань, які захищ али
незалеж ність, суверенітет та територіальну цілісність У країни і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваю чи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та
загинули (пропали безвісти), пом ерли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одерж аних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваю чи безпосередньо в районах антитерористичної операції у
період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ,
організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та
загинули (пропали безвісти), пом ерли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одерж аних
під
час
забезпечення
проведення
антитерористичної
операції
безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли
внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інш их уш кодж ень зд оров’я, одерж аних під
час участі у Револю ції Гідності;
діти, один з батьків яких пом ер внаслідок захворю вання, одержаного в період
участі в антитерористичній операції;
діти учасників бойових дій на території інш их держав, які загинули (пропали
безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одерж аних під час воєнних дій та конф ліктів н а території інш их держ ав, а також
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внаслідок захворю вання, п о в ’язаного з перебуванням на території інш их держ ав під
час цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлю вачів) був військовослуж бовцем , який
загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним о б о в’язків
військової служби.
8.9.
П ереводяться на вакантні м ісця держ авного або регіонального зам овлення
в порядку, передбаченом у цими П равилам и, якщ о вони зараховані на навчання за
інш им и дж ерелам и ф інансування н а основну конкурсну пропозицію :
особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраною спеціальністю ;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Ч орнобильській А Е С та
потерпілих від Ч орнобильської катастроф и, щ одо яких встановлено причинний з в ’язок
інвалідності з Ч орнобильською катастрофою , хворі внаслідок Ч орнобильської
катастроф и на пром еневу хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно прож ивали у
зоні безумовного (обов’язкового) відселення з м ом енту аварії до прийняття постанови
про відселення, - категорія 2;
діти осіб, визнаних учасникам и бойових дій відповідно до пункту 19 частини
перш ої статті 6 Закону У країни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»;
ш ахтарі, які маю ть стаж підзем ної роботи не менш е ніж три роки, а також
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є
ш ахтарям и та маю ть стаж підземної роботи не менш е ніж 15 років або які загинули
внаслідок нещ асного випадку н а виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
особи, які користую ться спеціальними ум овам и участі в конкурсному відборі, на
здобуття освітньо-кваліф ікаційного рівня молодш ого спеціаліста за держ авним
(регіональним ) зам овленням відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не
були зараховані на м ісця держ авного (регіонального) зам овлення (крім випадку, коли
у відповідних заявах зазначено: «претендую н а участь в конкурсі виклю чно на м ісця за
кош ти ф ізичних та ю ридичних осіб»).
8.10. П ереводяться на вакантні м ісця держ авного або регіонального зам овлення
в порядку, передбаченом у цими П равилам и, якщ о вони зараховані на навчання за
інш им и дж ерелам и ф інансування на основну конкурсну пропозицію осіб у порядку,
передбаченом у законодавством , якщ о вони зараховані н а навчання за рахунок кош тів
ф ізичних або ю ридичних осіб, особи, які є внутріш ньо перем іщ еним и особами
відповідно до Закону У країни «Про забезпечення прав і свобод внутріш ньо
перем іщ ених осіб».

9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
9.1.
Рейтинговий список вступників ф ормується за категоріям и в такій
послідовності:
вступники, які маю ть право на зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які м аю ть право на зарахування за квотами;
вступники, які м аю ть право на зарахування н а загальних умовах.
9.2.
В ступники, які м аю ть право н а зарахування за результатами співбесіди,
впорядковую ться за алфавітом.
У м еж ах інш их зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список

16

вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більш ого до менш ого;
за середнім балом додатка до докум ента про здобутий освітній (освітньо кваліф ікаційний) рівень від більш ого до м енш ого.
Я кщ о встановлені в третьом у, четвертом у абзацах цього пункту додаткові
правила не дозволяю ть визначити послідовність вступників у рейтинговом у списку, то
прийм альна ком ісія ухвалю є відповідне ріш ення самостійно на підставі аналізу
поданих вступниками докум ентів та вносить його до Єдиної бази.
9.3.
У рейтинговом у списку вступників зазначаю ться: прізвищ е, ім ’я та по
батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою ); ознака підстав для
зарахування за результатам и співбесіди, вступних іспитів, квоти-1.
9.4.
Рейтингові списки ф ормую ться прийм альною комісією з Єдиної бази та
оприлю дню ю ться у повному обсязі н а оф іційном у веб-сайті коледжу.
9.5.
С писки вступників, реком ендованих до зарахування за держ авним або
регіональним зам овленням за кож ною конкурсною пропозицією , ф ормую ться
прийм альною комісією за даними Єдиної бази та затвердж ую ться ріш енням
прийм альної комісії, оприлю дню ю ться ш ляхом розм іщ ення н а інф орм аційних стендах
прийм альної комісії та веб-сайті коледж у відповідно до строків, визначених у розділі 5
цих Правил.
У списку вступників, реком ендованих до зарахування, зазначаю ться такі самі
дані, щ о і в рейтинговом у списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
9.6.
О ф іційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вваж ається оприлю днення відповідного ріш ення на стендах прийм альної комісії
коледжу.
Ріш ення П рийм альної ком ісії про реком ендування до зарахування також
розм іщ ується н а веб-сайті коледж у, а також відображ ається у кабінеті вступника в
Єдиній базі (за наявності).
Реком ендованим до зарахування вступникам надсилаю ться повідом лення
засобам и електронного та мобільного з в ’язку відповідно до П равил прийому.

10. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
10.1. О соби, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі н а м ісця держ авного та регіонального зам овлення, після
прийняття П рийм альною комісією ріш ення про реком ендування до зарахування
відповідно до строку, визначеного в розділі 5 цих П равил, зо б о в’язані виконати
вим оги для зарахування н а місця держ авного та регіонального замовлення: подати
особисто оригінали докум ента про освітній (освітньо-кваліф ікаційний) рівень та
додатка до нього, сертиф ікатів зовніш нього незалеж ного оціню вання та/або інш их
докум ентів, передбачених цими П равилам и прийому, до П рийм альної кокомісії.
П одані оригінали докум ентів зберігаю ться у коледж і протягом усього періоду
навчання. О соби, які подали заяви в електронній формі, крім того, зо б о в’язані
підписати власну заяву, роздруковану П рийм альною комісією .
10.2. О соби, які в установлені строки, визначені у розділі 5 цих П равил, не
виконали вим ог для зарахування на місця держ авного або регіонального зам овлення,
втрачаю ть право в поточном у році на зарахування (переведення) на навчання за
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держ авним та регіональним зам овленням , крім випадків, визначених у розділах 12 та
13 цих Правил.
10.3.
П орядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кош ти
фізичних, ю ридичних осіб визначається П равилам и прийому.

11. Коригування списку рекомендованих до зарахування
11.1. П рийм альна комісія анулю є раніш е надані реком ендації вступникам , які не
виконали вим ог для зарахування н а місця держ авного зам овлення, передбачених у
пункті 1 розділу 10 цих П равил і надає реком ендації вступникам , наступним за
рейтинговим списком.
11.2. В ступники, реком ендовані н а навчання за кош ти ф ізичних та/або
ю ридичних осіб, зо б о в’язані виконати вим оги для зарахування відповідно до пункту 1
розділу 10 цих Правил.
Д оговір про надання освітніх послуг м іж коледж ем та фізичною (ю ридичною )
особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщ о договір не
буде укладено протягом двох тиж нів з дати видання наказу про зарахування, наказ про
зарахування цієї особи скасовується. О плата навчання здійсню ється згідно з
договором , укладеним сторонами.
11.3. П орядок коригування списку реком ендованих до зарахування на м ісця за
кош ти ф ізичних або ю ридичних осіб визначається П равилам и прийому.
11.4. П ри одночасному навчанні за кільком а спеціальностями (спеціалізаціями,
освітніми програм ам и) та ф ормами навчання, крім двох денних, одна з яких за
держ авним зам овленням або за рахунок цільових пільгових держ авних кредитів,
оригінали докум ента про освітній (освітньо- кваліф ікаційний) рівень, додатка до нього
держ авного зразка, а також оригінали сертиф ікатів зовніш нього незалеж ного
оціню вання зберігаю ться у закладі вищ ої освіти за місцем навчання за держ авним
зам овленням або за рахунок цільових пільгових держ авних кредитів протягом усього
строку навчання.
П ри одночасном у навчанні за кільком а спеціальностями (спеціалізаціям и,
освітніми програм ам и) та ф ормами навчання, крім двох денних, за кош ти ф ізичних та
ю ридичних осіб оригінали вищ езазначених докум ентів зберігаю ться в одному із
закладів вищ ої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Д овідка про
зберігання оригіналів докум ентів видається на вим огу студента закладом вищ ої освіти,
у яком у вони зберігаю ться.

12.
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
12.1. К оледж самостійно надає реком ендації вступникам в м еж ах форми
навчання та місць (крім небю дж етних конкурсних пропозицій), на які були надані
реком ендації до зарахування до коледж у за відповідною спеціальністю , в порядку,
визначеном у пунктами 7-9 розділу 7 цих П равил, та анулю є їх в порядку, визначеном у
пунктом 1 розділу 11 цих Правил.
12.2. П равом переведення н а вакантні місця держ авного (регіонального)
зам овлення користую ться особи, які не отримували реком ендації до зарахування на
м ісця держ авного (регіонального) замовлення.
12.3. П ереведення на вакантні м ісця держ авного (регіонального) зам овлення
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осіб, які зараховані на навчання за кош ти ф ізичних або ю ридичних осіб, здійсню ється
в такій послідовності:
особи, які зазначені в пункті 8 розділу 8 цих П равил, незалеж но від конкурсного
бала;
особи, які зазначені в пункті 9 розділу 8 цих П равил, в разі, якщ о отриманий ними
конкурсний бал м енш ий від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив
отрим ати реком ендацію до зарахування н а м ісця держ авного зам овлення за цією
конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченом у пунктам и
7-10 розділу 6 цих П равил) не більш е ніж на 50 балів н а основі повної загальної
середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти та освітньокваліф ікаційного рівня кваліф ікованого робітника);
особи, які зазначені в пункті 12 розділу 8 цих П равил, у разі, якщ о отриманий
ним и конкурсний бал м енш ий від прохідного бала не більш е ніж на 30 балів на основі
повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої
освіти та освітньо-кваліф ікаційного рівня кваліф ікованого робітника);
особи, які не отримали реком ендацію для зарахування на місця держ авного
(регіонального) зам овлення в порядку, передбаченом у пунктом 5 розділу 9 цих
П равил, за спеціальностями, які зазначені в П ереліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка.
П ереведення н а вакантні місця держ авного зам овлення осіб, зазначених в абзацах
другом у - четвертом у цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб
попередньої категорії або в разі їх письм ової відмови від переведення та в
послідовності від вищ ого до ниж чого м ісця в рейтинговом у списку в м еж ах кож ної із
зазначених категорій.
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення н а вакантні місця
держ авного зам овлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертом у цього пункту,
коледж використовує для цього вакантні м ісця держ авного зам овлення з інш их
спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності - інш их галузей знань, цієї або інш ої
ф орми навчання (після переведення на вакантні місця держ авного зам овлення осіб,
зазначених в абзацах другом у-п’ятом у цього пункту за відповідною спеціальністю та
ф ормою навчання), про щ о негайно ставить до відом а відповідного держ авного
замовника.
Н евикористані після цього м ісця держ авного (регіонального) зам овлення
вваж аю ться такими, щ о не розм іш ені в коледжі. К оледж повідомляє держ авного
(регіонального) зам овника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та
форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на
вакантні м ісця держ авного (регіонального) зам овлення осіб, зазначених в абзаці
другом у цього пункту, коледж надсилає держ авном у зам овнику запит на виділення
додаткових місць держ авного зам овлення за рахунок повернутих. Ріш ення щ одо
використання цих місць прийм ає конкурсна комісія держ авного (регіонального)
замовника.

13.

Наказ про зарахування, додатковий конкурс.

13.1.
Н акази про зарахування н а навчання видаю ться керівником коледж у н
підставі ріш ення П рийм альної комісії. Н акази про зарахування на навчання з
додаткам и до них ф ормую ться в Єдиній базі та оприлю дню ю ться на інф орм аційном у
стенді П рийм альної ком ісії та веб-сайті (веб-сторінці) коледж у у вигляді списку
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зарахованих у строки, визначені розділом 5 цих Правил.
13.2. Ріш ення П рийм альної ком ісії про зарахування вступника скасовується
прийм альною комісією у разі виявлення поруш ень з боку вступника, визначених
пунктом 5 розділу 14 цих Правил.
13.3. Зараховані особи, які відраховую ться за власним баж анням, вилучаю ться з
наказу про зарахування до коледжу. Д окум енти, подані таким и особами, повертаю ться
їм не пізніш е наступного дня після подання заяви про відрахування.
13.4. О соби, які без поваж них причин не приступили до занять протягом 10 днів
від дня їх початку, відраховую ться із коледж у, про щ о видається відповідний наказ.
13.5. Н а звільнене(і) в порядку, передбаченом у пунктам и 2, 3 цього розділу,
м ісце (місця) мож е проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали
участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію . У разі відсутності таких претендентів
н а звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій коледж у за
ум ови збігу конкурсних предм етів ш ляхом перенесення заяви (за згодою особи) на
інш у конкурсну пропозицію .
Д одатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. П ри цьому накази про
зарахування таких осіб ф ормую ться і подаю ться до Єдиної бази до 18.00 год. 19
вересня.

14.
коледжу

Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому д

14.1. Н а засіданні П рийм альної комісії м аю ть право бути присутнім и
представники засобів м асової інф орм ації (не більш е двох осіб від одного засобу
м асової інформації).
14.2. Гром адські організації мож уть звернутися до М іністерства освіти і науки
У країни із заявою про надання їм права вести спостереж ення за роботою П рийм альної
комісії. Гром адські організації, яким таке право надано М іністерством освіти і науки
У країни, мож уть направляти на засідання прийм альної комісії своїх спостерігачів.
П рийм альна комісія зо б о в’язана створити належ ні умови для присутності гром адських
спостерігачів н а своїх засіданнях, а також надати їм мож ливість ознайом лення з
докум ентам и, що надаю ться членам комісії, до засідання.
14.3. К оледж зо б о в’язаний створити умови для ознайом лення вступників з
ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертиф ікатами про акредитацію
відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). П равила прийому,
відом ості про ліцензований обсяг та обсяг прийом у за держ авним (регіональним)
зам овленням за кож ною конкурсною пропозицією (спеціальністю , освітньою
програм ою ), у том у числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами,
оприлю дню ю ться н а веб-сайті (веб- сторінці) коледж у не пізніш е робочого дня,
наступного після затвердж ення/погодж ення чи отримання відповідних відомостей.
14.4. Г олова П рийм альної комісії оголош ує про засідання комісії не пізніш е дня,
щ о передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніш е ніж за три години до
початку засідання. О голош ення разом із проектом порядку денного засідання
оприлю дню ється на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу.
14.5. П одання вступником недостовірних персональних даних, даних про
здобуту раніш е освіту, недостовірних відом остей про наявність права на зарахування
за квотам и, за співбесідою , про проходж ення зовніш нього незалеж ного оціню вання є
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підставою для скасування наказу про його зарахування.
14.6. Інф орм ування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що
фінансую ться за державним (регіональним) замовленням, вартість навчання за
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо
вступу, реком ендування до зарахування та зарахування до закладів освіти
здійсню ється інформаційними системами, в тому числі систем ою «Конкурс», на
підставі даних Єдиної бази.

В ідповідальний секретар
прийм альної комісії

(К орольова Р.М .)

Додаток 1
До Правил прийому на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста у 2018 році
(пункт 1 розділу 1)

Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань

Код
спеціаль
ності

12

Інформаційні
технології

2

14

Електрична
інженерія

141

3

15

Автоматизація та
приладобудування

151

4

19

Архітектура та
будівництво

5

27

Транспорт

1

123

Назва спеціальності

Комп'ютерна
інженерія
Електроенергетика,
електротехника та
електромеханіка
Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані
технології

Ліцен
зований
обсяг

30

135

65

192

Будівництво та
цивільна інженерія

100

273

Залізничний
транспорт

70

Підстава

Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565
Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565
Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565
Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565
Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565

Додаток 2
До Правил прийому на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста у 2018 році
(пункт 3 розділу 2)

П ерелік коркурсних пропозицій за спеціальностями,
за якими оголош ується прийом на навчання

№ з/п

Код
спеціальності

Назва спеціальності

Кількість місць

На основі базової загальної середньої освіти (Основна)

1

123

2

141

3

151

4

192

5

273

Комп'ютерна інженерія
Електроенергетика,
електротехника та
електромеханіка
Автоматизація та
комп' ютерно-інтегровані
технології
Будівництво та цивільна
інженерія
Залізничний транспорт

Разом за спеціальностями:

30
100

40
50
50
270

На основі повної загальної середньої освіти (Небюджетна)

Комп'ютерна
інженерія
Електроенергетика,
2
141
електротехника та
електромеханіка
Будівництво та
4
192
цивільна інженерія
Залізничний
5
273
транспорт
Разом за спеціальностями:
1

123

5
10
5
5
25

Додаток 3
До Правил прийому на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста в 2018 році
(пункт 6 розділу 7)
ТАБЛИЦ Я
переведення середнього бала докум ента про повну загальну середню освіту, обрахованого
за 12-бальною ш калою, в ш калу 100-200

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

115
116
117
118
119

6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

1

