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Правила прийому на навчання
для здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра

до комунального закладу
<<Кам'янський фаховий музичций коледж>>

,.Щнiпропетровськоi обласноi ради>>
в 202l роцi

Правила прийому розробленi Прийм€tльною комiсiею комун€lльного ЗаКлаДУ

<<Кам'янСькиЙ фаховиЙ музичниЙ коледж) .Щнiпропетровськоi обласноi ради>
(даrri - Прийм€uIьна комiсiя) вiдповiдно до Умов приЙому на наВчання ДЛЯ

здобуття освiтньо-професiйного ступенrI фахового молодшого бакалавра в 2021'

роцi (далi - Умов прийому), затверджених накЕвом MiHicTepcTBa освiти i науки

УкраrнИ 30 жовтНя2О2О рокУ Jllb 1342 та зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицiI

УкраiЪи ||.|2.2020 р. за J\b 1235l 35518

I. Загальнi положення

1.1. цi Правила прийому ( далi - Правила) е обов'язковими для комунzlльного

закJIаду <<Кам'янський фаховий музичний коледж)> ,Щнiпропетровськоi обласноi

ради> (далi - Коледж). 
t

L.2.Пiдставою для оголошення прийому на навчання до КоледжУ для здобутгЯ

освiтньо-професiЙногО ступенЯ фаховогО молодшого бакалавра е лiцензiя

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни на здiйснення освiтньоi дiяльностi з фаховоi
передвищоi освiти, Правила прийому до Коледжу.

i.з. Прийом на навчання до Коледжу для здобуття освiтньо-професiйного

ступеня фахового молодшого бакалавра здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi

за вiдповiдними джерелами фiнансування, передбаченими роздiлом III цих
Правил.

L.4. ОрганiзацiЮ прийомУ вступникiв до Коледжу здiйснюе Прийма-гrьна

комiсiя, скJIад якоi затверджуеться нак€Lзом директора КолеДжУ, який е Ti головою.

Приймальна комiсiя дiе згiдно з Положенням про Прийм€tльну комiсiю Коледжу,

затвердженим директором Коледжу, з урахуванням вимог Положення про

ПриймальнУ комiсiю вищого навч€tльного закJIаду, затвердженого наказом

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15 жовтня 2015 року Ns 1085,

зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 04 листопада 201'5 року за
J\b1353/27798. Положення про ПриЙма.пьну комiсiю Коледжу оприлюднюсться на

веб-сайтi Коледжу.
,щиректор Коледжу забезпечуе дотримання законодавства Украiни, у тому числi

цих Правил прийому, а також вiдкритiсть та прозорiсть роботи Приймальноi

KoMicii.
Рiшення ПриймаrrьноI KoMicii, прийняте в межах iT повноважень, е пiдставою

для видання вiдповiдного наказу директором Коледжу .

yci питання, пов'язанi з прийомом до Коледжу, вирiшуються Приймальною

комiсiею на if засiданнях. Рiшення Приймальноi koMicii оприлюднюються на веб-
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сайтi Коледжу в день iх прийнятгя або не пiзнiше наступного дня пiсля прийняття
вiдповiдного рiшення.

1.5. Порядок роботи Приймальноi KoMicii:
Понедiлок 09.00 - 17.00
BiBTopoK 09.00 - 17.00
Середа 09.00 - 17.00
Четвер 09.00 - 17.00
П'ятниця 09.00 - 17.00
Субота 09.00 * 13.00

1.5. У цих Правилах термiни вжито в таких значеннях:
вступне випробування - оцiнювання пiдготовленостi вступника до здобутгя

освiтньо-професiЙного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у
формi зовнiшнього незалежного оцiнювання, вступного iспиту, спiвбесiди з
конкурсного предмета (предметiв), конкурсу творчих таlабо фiзичних здiбностей
вступникiв (далi - творчого конкурсу), фахового випробування тощо;

вступниЙ iспит- форма вступного випробування, яка передбачае оцiнювання
знань, yMiHb та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого
зараховуються до конкурсного бшlа вступника, або за результатами якого вступник
допускаеться до участi в конкурсному вiдборi .{ц дч iнших вступних випробувань;

вступник - особа, яка под€lла заяву(и) про допуск до участi в конкурсному
вiдборi на одну (декiлька) конкурсних пропозицiй;

квота для iноземцiв - визначена частина обсяry бюджетних мiсць, яка
використовуеться для прийому вступникiв з числа:

iноземцiв, якi прибувають на навчання вiдповiдно до мiжнародних договорiв
Украiни;

закордонних украiнцiв, статус яких засвiдчено посвiдченням закордонного
украiнця, i якi не проживають постiйно в YKpaiHi;

квота-1 - визначена частина загального обсяry бюджетних мiсць, яка може
бути використана для прийому вступникiв, що мають право на вступ на ocHoBi
вступних iспитiв, KpiM осiб, якi мають право на квоту-2;

квота-2 - визначена частина загального обсяry бюджетних мiсць в закJIадах
освiти, розташованих у MicTax, в яких працюють ocBiTHi центри <,Щонбас-УкраiЪа>
та кКрим-Украiна>> на базi закладiв вищоi та фаховоТ передвищоi освiти, яка може
бути використана для прийому вступникiв, що мають право на вступ на ocHoBi
вступних iспитiв вiдповiдно до Порядку прийому для здобуття вищоi, фаховоi
передвищоi та професiйноТ (професiйно-технiчноi) освiти осiб, якi проживають на
тимчасово окупованiй територii Автономноi Республiки Крим та MicTa
Севастополя, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 24
травня 20lб року Jф 560, зареестрованого у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 31 травня
20|6 року за Jф 795128925 (далi - накчв ]ф 560) та до Порядку прийому для здобуття
вищоi, фаховоi передвищоi та професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти осiб,
мiсцем проживання яких е тимчасово окупованi територii у Донецькiй та
Луганськiй областях, затвердженого накЕвом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 21 червня 20lб року J\Ъ б97, зареестрованого у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 01
липня 20|6 року за М 9071290З7 (далi - нак€в JФ б97);



КВОТа-4 - визначена частина заг€шьного обсяry бюджетних мiсць, яка може
бУТи Використана для прийому встуцникiв, що мають право на першочергове
ЗаРаХУВання До закладiв вищоi (фаховоi передвищоi) освiти для здобуття освiти за
медичними (фармацевтичними), мистецькими та педагогiчними спецiальностями,
вiДповiдно до абзацу другого частини третьоi статгi 43 Закону УкраiЪи <Про
фахову передвищу ocBiTy> та Порядку реа-пiзацii права на першочергове
ЗаРаХУВаННЯ ДО ЗаКЛаДiв вищоi (фаховоi передвищоi) медичноi, мистецькоi та
педагогiчнот освiти за державним фегiональним) замовленням осiб, якi укJI€rли
УГОДУ ПРО ВiдпрацЮвання не менше трьох poKiB у сiльськiй мiсцевостi або селищi
мiського типу, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30
травня 2018 року J\Ъ 4l7 (далi - Порядок 4|7);

КОНКУРСНа ПРОпОзицiя пропозицiя закJIаду освiти (вiдокремленого
СТРУКТУРНОГО пiдроздiлу закладу освiти) щодо кiлькостi мiсць для прийому
ВСТУПНиКiв на певнi спецiальностi (одну або декiлька спецiалiзацiй, освiтнъо-
професiЙних проГрам, моВ, музичних iHcTpyMeHTiB тощо в межах спецiальностi),
фОР*У ЗДОбУття освiти, курс, з перелiком конкурсних предметiв, творчих
KoHKypciB, строку навчання на ocHoBi здобутого освiтнього (ocBiTHbo-
КВаЛiфiКаЦiйнОго) рiвня або освiтнього ступеня. Розрiзняють ocHoBHi та
небюджетнi KoHKypcHi пропозицii. У разi якщо конкурсна пропозицiя поеднуе
декiлька освiтньо-професiйних про|рам тощо, в Правилах прийому зzвначаються
ПОРЯДОК РОЗпОдiлУ здобувачiв мiж ними та строки обрання здобувачами не ранiше
двох мiсяцiв пiсля початку навчання;

КОНКУРСНИЙ бШr - комплексна оцiнка досягнень вступника, яка обрахову€ться
за результатами вступних випробувань та iншими конкурсними показниками з
точнiстю до 0,001 вiдповiдно до цих Умов та Правил прийому;

КОнКУрсниЙ вiдбiр - процедура вiдбору вступникiв на KoHKypcHi пропозицii
На ocнoBi конкурсних балiв для здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового
МОЛОДШОгО бакалавра вiдповiдно до цих Умов (незалежно вiд форми власностi
закJIаду освiти та джерел фiнансування навчання);

КОНКУРСниЙ предмет - навчальниЙ предмет (дисциплiна), piBeнb навчЕuIьних
досягнень з якого (якоi) враховуеться пiд час проведення конкурсного вiдбору на
навчання до закJIаду фаховоi передвищоi освiти;

НебЮДЖетна конкурсна пропозицiя конкурсна пропозицiя, на яку не
надаються мiсця для навчаннrI за кошти державного або мiсцевого бюджету (за
державним або регiональним замовленням);

органiзована група вступникiв - це зовнiшньо створена роботодавцем група
ВСТУПНИКiВ, якi Вступають для здобуття фаховоi передвищоi освiти за однiею
освiтньо-професiйною програмою за кошти роботодавця;

основна конкурсна пропозицiя (основний конкурс) - конкурсна пропозицiя з
ВИЗНаЧенОЮ кiлькiстю мiсць для навчання за державним або регiона-пьним
ЗаМОВЛенням (загальниЙ обсяг державного або регiонального замовлення);

право на зарахування за квотами - право вступника щодо зарахування на
НаВЧаННЯ ДО ЗакЛаду освiти за квотою-1, квотою-2, квотою-4, квотою для iноземцiв,
що реалiзуеться вiдповiдно до цих Умов;

праВо На першочергове зарахування для здобуття фаховоi передвищоi освiти
За МеДичними, мистецькими та педагогiчними спецiальностями - право вступника,
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Передбачене законом, щодо зарахуваннrI на навчання до закJIаду освiти за кошти
ДержаВного або мiсцевого бюджету (за державним або регiон.ulьним замовленням)
У га-гrузi знань 22 <<Охорона здоров'я>> за спецiальностями 22l <<Стоматологiя>>,222
КМедицина>>, 223 <<Медсестринство>>, 224 <<Технологii медичноi дiагностики та
ЛiКУвання>>, 226 <Фармацiя, промислова фармацiп, 227 <Фiзична терапiя,
еРГОТеРаПiЯ>>, 228 <<Педiатрiя>>, у га-lrузi знань 02 <Культура i мистецтво) за
СПецiальностями 02З <Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
РеСТаВРаЦiЯ>>, 024 <Хореографiя>>, 025 <Музичне мистецтво), О26 <Сценiчне
МИСТеЦТВО)>, У галУзi знань 01 <Освiта/Педагогiка> за спецiальностями OI2
К.ЩОшкiльна ocBiTa>>, 013 <<Початкова ocBiTa>, 014 <Середня ocBiTa (за предметними
спеЦiа-гlьностями)>, 0l5 <Професiйна ocBiTa (за спецiалiзацiями)>, 016 <Спецiальна
ocBiTa>, 0|7 <Фiзична культура i спорт>> в разi укJIаденшI ним угоди про
вiдпрацювання не менше трьох poKiB у сiльськiй мiсцевостi або селищах мiського
типу, що реалiзуеться вiдповiдно до Порядку 4|7 тацих Умов;

цих Умов та Правил прийому;
СПiВбеСiда - форма вступного випробування, яка передбачае оцiнювання

ПiдгОтовленостi (оцiнювання знань, yMiHb та навичок вступника з конкурсного
ПРеДМеТа (iu)), За реЗультатами якоi приймаеться протокольне рiшення щодо
надання вступнику рекомендацii до зарахування;

передвищоi освiти, oKpiM першого;
ТВОРчиЙ конкурс - форма вступного випробування для вступу для здобуття

освiтньо-професiЙного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачае
перевiрку та оцiнювання творчих таlабо фiзичних здiбностей вступника (у тому
числi здобутоi ранiше спецiаrriзованоi освiти), необхiдних для здобуття фаховоТ
ПеРеДВиЩоi освiти за спецiальнiстю, яка вкJIючена до Перелiку спецiа.rrьностей,
пРиЙом на навчання за якими здiйснюеться з урахуванням рiвня творчих таlабо
фiзичних здiбностей вступникiв, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни вiд 15 жовтня 2015 року J\b 1085, зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи 04 листопада 2015 року за ЛЬ |З51127796 (у редакцii накщу
MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 13 жовтня 2017 року Nэ 1378). Результат творчого
КОнКУрсУ оцlнюеться за шк€Lпою, визначеною цими Умовами та Правилами
прииому;

технiчна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймаrrьноi
KoMicii З питань приЙняття та розгляду заяв пiд час внесення вiдомостей про
ВсТУПника або заяви до единоI державноi електронноi бази з питань освiти (далi -
еДЕБО), що пiдтверджу€ться актом про допущену технiчну помилку;

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на ocHoBi
повноi загальноi (профiльноi) середньоi освiти, здобутого ocBiTHbo_
квалiфiкацiЙного рiвня квалiфiкованого робiтника, освiтньо-квшiфiкацiйного
рiвня молодшого спецiалiста, ступенiв вищоi освiти, яка передбачае перевiрку
Здатностi до опанування освiтньо-професiЙноТ програми освiтньо-професiйного
ступеня фахового
компетентностей;

молодшого бакалавра на ocHoBi здобутих ранiше
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чергова сесiя приЙому заяв - перiод приЙому заяв та документiв пiд час
вступноi кампанiТ, визначениЙ Правилами приЙому закJIаду фаховоТ передвищоi
освiти.

TepMiH (ваучер) вжито у значеннi, наведеному в Законi УкраiЪи кПро

TepMiH <закордоннi украТнцЬ вжито у значеннi, наведеному в Законi
Украiни <Про закордонних украiнцiв>>.

Iншi термiни вжито у значеннrIх, наведених у Законах Украiни кПро фахову
передвищу ocBiTy> та <<Про ocBiTy>.

II. Прийом на навчання до Колед2ку для здобуття освiтньо-професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра

2.1. На навчання до Коледжу для здобутгя фаховоi передвищоi освiти
приимаються:

особи, якi здобули базовузагальну середню ocBiTy - для здобуття ocBiTHbo-
професiЙного ступеня фахового молодшого бака_гrавра за денною формою
здобУття освiти одночасно iз виконаннrIм освiтньоi програми профiльноТ
середньоi освiти професiйного спрямування;

особи, якi здобули повну загальну середню ocBiTy (профiльну середню ocBiTy,
нез€Llrежно вiд профiпю).

fuя здобуття фаховоi передвищоi освiти за iншою спецiшtьнiстю
приЙмаються особи, якi здобули ранiше такий освiтнiй piBeHb чи ступiнь вищоТ
освiти або мають повну заг€rльну qередню ocBiTy та здобувають ocBiTHbo-
квалiфiкацiЙний piBeHb молодшого спецiалiста, ступiнь вищоi освiти не менше
одного року та виконують у повному обсязi iндивiдуа-гrьний навчЕLпьний план.

2.2.Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, якi здобули
повну загальну середню ocBiTy, можуть прийматись на лругий курс або на перший
курс (зi скороченим строком навчання).

fuя здобуття фаховоТ передвищоТ освiти за iншою спецiальнiстю особи
можуть вступати на другий або старшi курси (перший курс, у тому числi зi
скороченим строком навчання).

Вiдрахованi здобувачi вищоi освiти ступенiв молодшого бака-павра, бакалавра
МаюТЬ право бути поновленими для здобуття за iндивiдуальною програмою
освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за тiею самою або
спорiдненою в межах галузi знань спецiальнiстю.

2.З. Прийом на навчаннrt проводиться за спецiальнiстями (спецiаrriзацiями)
вiдповiдно до Перелiку галузей знань i спецiальностей, за якими здiйснюсться
пiдготовка здобувачiв вищоТ освiти, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вtд29 квiтня 2015 року Ns 26б.

Прийом вступникiв на навчання проводиться на KoHKypcHi пропозицii, якi
самостiйно формуе Коледж, вiдповiдно до наявних лiцензiй.

Назви конкурсних пропозицiй формуються без позначок та скорочень
державною мовою i можуть дублюватися iншими мовами.



2.4. Особливостi прийому на навчання до Коледжу визначаються Правилами
прийому до Коледжу, якi розробляються згiдно з законодавством.

2.5 Особливостi прийому до Коледжу осiб, якi проживають на тимчасово
окупованiй територii або переселилися з Hei пiсля 01 сiчня 202| року,
визначаються нак€вом Jф 560.

2.6. Особливостi прийому до Коледжу осiб, мiсцем проживання яких е

територiя проведення антитерористичноi операцii (на перiод iT проведення),
територiя здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони,
вiдсiчi i стримання збройноi агресiТ Росiйськоi Федерацii у ,Щонецькiй та
Луганськiй областях (на перiод ix здiйснення), територiях населених пунктiв на
лiнiT зiткнення або якi переселилися з неi пiсля 01 сiчня 202| року, визначаються
нак€вом J\b 697.

III. .Щжерела фiнансуван ня здобуття освiтньо-п рофесiй ного
ступеня фахового молодшого бакалавра

3.1. Фiнансування пiдготовки здобувачiв освiтньо-професiйного ступеня

фахового молодшого бакалавра у Коледж здiйснюеться:
за рахунок видаткiв мiсцевих бюджетiв ( за регiональним замовленням);
за рахунок цiльових пiльгових державних кредитiв. Отримання цiльових

пiльгових державних кредитiв для здобуття "фаховоi 
передвищоi освiти

здiйснюеться вiдповiдно до Порядку пiльгового кредитування для здобуття
професiйно-технiчноi та вищоi освiти, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд29 червня 2018 року J\Ъ б73;

за ваучерами;
за кошти фiзичних або юридичних осiб (на умовах контракту).

3.2. Громадяни Украiни мають право безоплатно здобувати фахову
передвищу ocBiTy у Коледжi на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно до стандартiв

фаховоi передвищоi освiти, якщо вони не здобули фахову передвищу ocBiTy або
освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiа-гliста впродовж восьми
попереднiх poKiB за кошти державного або мiсцевого бюджету.

Особи, якi здобули повну загальну середню ocBiTy за кошти державного або
мiсцевого бюджеry, можуть вступати для здобутгя освiтньо-професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра на ocнoBi базовоi загальноi середньоi
освiти лише за кошти фiзичних або юридичних осiб.

3.3. Щiльовi пiльговi державнi кредити надаються особам, якi зарахованi на
навчаннrI для здобуття фаховоi передвищоI освiти за денною або дуальною
формою на пiдставi угод, укладених мiж Коледжем та фiзичною або юридичною
особою. Пiльговий двостроковий кредит для здобуття фаховоi передвищоi оовiти

- студентам, якi вiдповiдно до Закону УкраiЪи ((про забезпечення прав i свобод
внутрiшньо перемiщенних осiб> зареестрованi у встановленому законодавством
порядку як внутрiшньо перемiщенi особи, а також особам з ik числа до закiнчення
ними вiдповiдно державного або комун€rльного закладу фаховоi передвищоi
освiти, але не довше нiж досягнення 23 poKiB;

3.4. Iноземцi та особи без громадянства, у тому числi закордоннi украiнцi, якi
постiйно проживають в Украiнi, особи, яких визнано бiженцями) та особи, якi
потребують додаткового захисту, мають право на здобутгя фаховоi передвищоi



освiти HapiBHi з громадянами Украiни у тому числi за кошти мiсцевого або
державного бюджеry.

3.5. Особи, якi навчаються в Коледжi мають право на здобуття освiти
одночасно за декiлькома освiтньо-професiйними програмами, а також у декiлькох
закJIадах фаховоi передвищоi ( вищоi) освiти за рiзними формами здобуrгя освiти
за умови отриманнr{ тiльки однiсТ освiти за кошти державнго, мiсцевого бюджеry.
Не допускасться одночасне навчання за двома чи бiльше спецiальностями
(спецiа-пiзацiями, освiтнiми црограмами, рiвнями, ступенями, формами здобутгя
освiти) за кошти державного або мiсцевого бюджетiв.

IY. Обсяги прийому та обсяги державнОго (регiонального) замовлення

1. Прийом на навчання здiйснюеться в межах лiцензованого обсяry. Прийом
на навчання на лругий наступнi здiйснюсться мiсцьвчання на другии та наступн1 курси здlиснюеться в межах вакантних мlсць

]ованого обсяry.
Лiцензований обсяг визначас максим€lльну кiлькiсть здобувачiв фаховоi

лiцензованого обсяry.

передвищоi освiти на одному Kypci (роцi навчання), яким Коледж може одночасно
забезпечити здобуття фаховоi передвищоi освiти вiдповiдно до лiцензiйних умов.

2. Прийом на навчання за регiон€Lпьним заrytовленням (за кошти мiсцевого
бюджету) - регiон€Lпьним замовником. MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни, iншi
державнi, регiональнi замовники здiйснюють розмiщення державного
(регiонального) замовлення в розрiзi закладiв освiти, спецiальностей (спецiа-гriзацiй,
конкурсних пропозицiй - у разi необхiдностi), форм навчання та основи здобуття
освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакшtавра. Розподiл мiсць
державного фегiонального) замовлення мiж основними конкурсними
пропозицiями в межах вiдповiдноi спецiа-гrьностi (предметноТ спецiальностi,
спецiалiзацii) заклади освiти здiйснюють самостiйно.

Прийом на навчання за кошти державного (мiсцевого) бюджету (за
державним або регiонаrrьним замовленням) здiйснюють заклади освiти, якi мають
лiцензiю на пiдготовку здобувачiв фаховоi передвищоi освiти за ocBiTHbo-
професiйним ступенем фахового молодшого бакалавра за вiдповiдною
спецiальнiстю, отриману не пiзнiше нiж 31 грудня2020 року, за кошти фiзичних
таlабо юридичних осiб - не пiзнiше нiж 3l травня 202| року.

3. Обсяг прийому за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBHi
KoHKypcHi пропозицii визначаеться Коледжем у межах рiзницi мiж лiцензованим
обсягом з урахуванням його подiлу за формами здобуття освiти та загаJIьним
обсягом бюджетних мiсць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням
фактичного виконання державного (регiонаrrьного) замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицiю визначасться
Коледжем у межах лiцензованого обсяry з урахуванням його подiлу за формами
здобуття освiти.

4. Загальний обсяг бюджетних мiсць для основних конкурсних пропозицiй,
обсяги квоти-1, квоти-2, квоти-4, квоти для iноземцiв для основних конкурсних



ПРОПОЗицiЙ, обсяг приЙому за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBHi
KoHKypcHi пропозицii, обсяг прийому на небюджетнi KoHKypcHi пропозицii
визначаеться у Правилах прийому в межах лiцензiйного обсяry (пiсля отримання
НеОбхiдноi iнформацii вiд державного (регiонального) замовника) та
оприлюднюються на офiцiйному вебсайтi (вебсторiнцi) закладу освiти

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

5.1. fuя ВсТупникiв на ocHoBi базовоi загальноi середньоi освiти за
денною формою здобуття освiти:

1) прийом заяв та документiв, визначених роздiлом VI цих Правил,
починаеться29 червня та закiнчуеться 13 липня о 18.00 год.;

,ЩОдатковий прийом документiв для здобуггя фаховоi передвищоi освiти
викJIючно за кошти фiзичних або юридичних осiб починаться 03 серпня i
закiнчуються 10 серпня о 18.00 год. за умови додаткового зарахування не
пiзнiше 31 серпня.

2) ВСryпнi iспити, творчi конкурси та спiвбесiди проводяться з 14 липня
до 24 липня;

ТВОРЧi КОнкУрси проводяться в два тури, кожен з яких оцiнюеться окремо;
ДОДаТКОВа сессiя iспитiв дJuI вступникiв, якi вступають викJIючно за

КОШТи фiзичних або юридичних осiб,проводиться з 11 серпня до 14 серпня .

3) Рейтинговий сцисок вступникiв, якi вступають на ocHoBi вступних
ВИПРОбУвань (у тому числi за спiвбесiдою, творчими конкурсами, квотами-1 та
КВОТаМИ-2), iз зазначенням рекомендованих до зарахування формуеться на
ocHoBi конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицiсю з повiдомленням
ПРО ОТриМання чи неотримання ними права на здобуття фаховоi передвищоi
ОсВТи за регiонulльним замовленнrIм та оприлюднюеться не пiзнiше 12.00 год.27
липня;

4) ВСтУпники, якi отрим€tли рекомендацii до зарахування, м€lють виконати
ВИМОГИ ДО ЗаРахУВання на мiсця регiонального замовлення до 12.00 год. 29
липня;

5) зарахування вступникiв вiдбуваеться:
за регiонЕLгIьним замовленням - не пiзнiше 18.00 год. 31 липня;
За КОШТи фiзичних або юридичних осiб - не пiзнiше 03 серпня, додаткове

зарахування не пiзнiше 31 серпня;
6) переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб, якi

ЗаРахоВанi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBi базовоi
Зага-гtьноi середньоi освiти (у межах цих Правил прийому), проводиться не
пiзнiше 09 серпня.

5.2. fuя вступникiв на ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти за
денною або дуальною формою здобутгя освiти:

1) реестрацiя електронних кабiнетiв вступникiв для участi у вступних
iсптитах,завантаження необхiдних документiв розпочинаеться 01 липня;

2) прийом заяв та документiв, передбачених роздiлом VI цих Правил,
розпочинаеться 14 липня;
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3) всryпнi iспити, творчi конкурси та спiвбесiди для вступникiв якi вступають
На мiсця регiонального замовлення проводяться в кiлька потокiв з 01 липня по 13
липня ;

ВСТУПНi iСпити, творчi конкурси та спiвбесiди для вступникiв якi вступають
за кошти фiзичних або юридичних осiб проводяться з 01 липня по 20 липня ;

додаткова сесiя iспитiв, творчих KoHKypciB для вступникiв, якi вступають на
мiсця за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб проводиться з 14 лицня по 02
серпня ;

МеХанiЗми реестрацii учасникiв творчих KoHKypciB, органiзацii та проведення
творчиХ KoHKypciB визначаються вiдповiдно до законодавства. У творчих
конкурсах мають право брати участь особи, якi здобули повну заг.rльну середню
ocBiTy або завершують ii здобуття до 10 липня, що пiдтверджуеться вiдповiдним
документом або довiдкою закJIаду освiти;

4) прийом заяв та документiв закiнчусться:
О 18.00 год.26 липня - для осiб, якi вступають на ocнoBi спiвбесiди або

вступних iспитiв або творчих KoHKypciB;
5) спiвбесiди проводяться з24 до 29 липня вкJIючно;
6) списки осiб, рекомендованих до зарахуваннrI за результатами

спiвбесiди та за квотами-2, з повiдомленням про отриманнячи неотримання
НИМИ ПРаВа На ЗдобУття освiтньо-професiЙного ступеня фахового молодшого
бака-гrавра за регiон€Llrьним замовленнrIм оприлюднюються не пiзнiше 12.00
ГОД. 05 СеРПня. Вступники, якi отрим€lли рекомендацii, мають виконати
ВиМоги до зарахування на мiсця регiонального замовлення до 18.00 год. 06
СерПня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на iншi
МiСця регiонального замовлення. Зарахування цiсi категорii вступникiв за
Регiональним замовленням вiдбуваеться не пiзнiше 12.00 год. 07 серпня.
ЗаРахОванi особи впродовж 07 серпня виключаються з конкурсу на iншi мiсця
регiонального замовлення;

7) реЙтинговий список вступникiв, якi вступають на ocнoBi сертифiкатiв
ЗОВнiшньоГо нез€lлежного оцiнювання, творчих KoHKypciB та вступних iспитiв (у
ТОМУ ЧИСЛi За квотами-l), iз з€вначенням рекомендованих до зарахування
фОРмУеться на ocHoBi конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицiею з
ПОВlДОМленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття
ОСвiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за регiональним
замовленням та оприлюднюеться не пiзнiше 12.00 год. 05 серпня;

8) вСтУпники, якi отрим€ши рекомендацii, повиннi виконати вимоги до
зарахування на мiсця регiонального замовлення до 12.00 год. 07 вересня;

9) зарахування вступникiв вiдбуваеться:
за регiон€Lпьним замовленням - не пiзнiше 12.00 год. 14 серпня;
За кошти фiзичних або юридичних осiб - не пiзнiше 12.00 год. 20 серцня

(доДаткове зарахування на вiльнi мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб
не пiзнiше 30 серпня);

10) переведецня на BaKaцTHi мiсця регiонального замовлення осiб, якi
ЗаРахоВанi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBi повноi
загальноi (профiльноi) середньоi освiти (у межах цих Правил приЙому),
проводиться не пiзнiше 20 серпня.
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YI. Порядок прийому заяв та документiв для участi у конкурсному вiдборi до
Коледжу

6.1.Вступники на навчання до Коледжу для здобутгя фаховоi передвищоi
освiти на ocнoвi повноi загальноi (профiльноi) середньоi освiти подають заявиi

тiльки в електроннiй формi, ( через електронний кабiнет), KpiM визначених у
цьому пунктi випадкiв;

тiльки у паперовiй формi:
для ре€lлiзацii права на вступ за спiвбесiдою, за результатами вступних

iспитiв з конкурсних предметiв у Коледжi таlабо квотою-1, квотою-2 вiдповiдно
до цих Правил ;

для ре€tлiзацii права на першочергове зарахування вiдповiдно до цих
Правил;

за HaJяBHocTi розбiжностей в даних вступника в е.ЩЕБО ( прiзвищо, iм'я, по
батьковi, дата народження, стать, |ромадянство тощо) та у вiдповiдному
документi про ранiше здобуту повну заг€rльну (профiльну) середню ocBiTy та у
сертифiкатi зовнiшнього незtLпежного оцiнювання;

у разi подання iноземного документа про ocBiTy;

у разi подання документа про повну загальну середню ocBiTy, виданого до
запровадження фотополiмерних технологiй iх виготовлення;

у разi разi подання документiв iноземцями та особами без громадянства;
у разi подання змви пiсля завершення cTpoKiB роботи електроних

кабiнетiв;

у разi неможливостi заресструвати електронний кабiнет або подати з€rяву в
електроннiй формi з iнших причин, що пiдтверджено довiдкою Приймальноi
KoMicii Коледжу.

Вступники, зазначенi в абзацi четвертому цього пункту, можуть подавати
заяви в електроннiй формi з под€tпьшим поданням документiв, що пiдтверджують
право на вступ за спiвбесiдою, якi мають бути поданi в строки прийому заявю
вiдповiдно до цих Правил прийому.

6.2. Iншi категорii вступникiв, KpiM з€вначених у пунктi 6.1. цього
роздiлу, подають заяви тiльки в паперовiй формi.

6.3. Заява в електроннiй формi подаеться вступником шляхом заповнення
електронноi форми в режимi онлайн та розглядаеться Приймальною комiсiею
Коледжу у порядку , визначеному законодавством.

У Коледжу створюеться консультацiйний центр при Приймальнiй KoMicii
для надання допомоги вступникам пiд час подання заяв в електроннiй формi.

6.4. Заява в паперовiй формi подаеться вступником особисто до
Коледжу. Вiдомостi кожноI заяви в паперовому виглядiПриймшrьноi KoMicii

рееструе уповноважена особа Приймальноi KoMicii в СДЕБО в день прийняття
зiUIви.

б.5. У заявi вступники вк€вують конкурсну пропозицiю iз зазначенням
спецiальностi (предметноТ спецiальностi, спецiаrriзацii, освiтньо-професiйноi
програми) та форми здобуття освiти.

Пiд час подання з€lяв на ocHoBHi KoHKypcHi пропозицii вступники
обов'язково з€вначають один з таких BapiaHTiB:



I2

"ПРеТендУЮ на участь в KoнKypci на мiсця регiонального замовлення i на
rIаСТЬ В KoHKypci на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб у разi
неотриманнrI рекомендацii за цiею конкурсною пропозицiею за кошти
регiонального бюджету ( за регiон€ulьним замовленням)'';

"Претендую на участь в KoнKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних та
юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведення в межах вступноi
компанii на мiсця регiонального замовлення".

Пiд час подання зЕUIв на небюджетну конкурснУ пропозицiю вступники
претендУють на участь в KoнKypci виключно за кошти фiзичних та юридичних
осiб, якi повiдомленi про неможливiсть переведення в межах вступноi кампанii на
мiсця регiонального замовлення.

б.6. Пiд час подання заяви в паперовiй формi вступник пред'являе особисто
оригiнали:

ДОКУМеНТа (ОДнОго З документiв), що посвiдчуе особу, передбаченого
законом Украiни о Про единий державний демографичний реестр та документи,
що пiдтверджують громадянство, посвiдчують особу чи спецiальний статус>
(свiдоцтва про народженнrI для осiб, яким виповнюеться 14 poKiB пiсля 1 квiтня
202| року);

вiйськово-облiкового документа ( у вiйськовозобов'язаних - вiйськових
квиткiв або тимчасових посвiдчень, а у призовникiв._ посвiдчень про приписку до
призовних дiльниць), KpiM випадкiв, передбачених законодавством;

ДОКУМеНТiв державного зр€вка гrро ранiше здобутий освiтнiй ( ocBiTHbo_
кваrriфiкацiйний) рiвень,ступiнь вищоi освiти, на ocHoBi якого здiйснюеться вступ,
i додаток до нього;

сертифiката(iв) зовнiшнього нез€Lлежного оцiнювання (у випадках
передбачених цими Правилами прийому);

документiв, якi пiдтверджують право вступника на зарахування за
спiвбесiдою, та./або на участь у KoнKypci за квотою-l,квотою-2 на ocHoBi повноi
загЕLльноТ середньоi освiти (за наявностi).

ВСтУпники, якi проживають на тимчасово окупованiй територii УкраiЪи або
ПеРеСеЛИЛИСЯ З Hei пiсля 01 сiчня 202l року, а також вступники, якi проживають
на територiях, де органи державноi влади тимчасово не здiйснюють своi
ПОВНОВаЖення, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених
наказами J\Ъ 560 , J\b 697 вiдповiдно.

ЯКЩО З об'ективних причин документа про здобутий освiтнiй ( ocBiTHbo-
КВаЛiфiКацiЙний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти вiдсутнiй, може подаватись довiдка
ДеРЖаВНОГО ПiдприеМства <Iнфоресурс> або виписка з Реестру документiв про
ocBiry еДЕБО про його здобуття, у тому числi без подання додаткадокумента про
ЗдобутиЙ освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти.
6.7. Що заяви, поданоТ в паперовiй формi, вступник додае:

копiю документа (одного з документiв), що посвiдчуе особу,
ПеРедбаченого Законом УкраiЪи <Про Сдиний державний демографичний ре€стрта документи, що пiдтверджують |ромадянство, посвiдчують особу чи
спецiальний статус>;
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копiю вiйськово-облiкового документа ( у вiйськовозобов'язаних
вiйськових квиткiв або тимчасових посвiдчень, & у призовникiв - посвiдчень про
приписку до призовних дiльниць), KpiM випадкiв, передбачених законодавством;

копiю документа державного зр€вка про ранiше здобутий освiтнiй (
освiтньо-квалiфiкацiйний) рiвень,ступiнь вищоi освiти, на ocHoBi якого
здiйснюеться вступ, i копiю додатка до нього;

копiю сертифiката(iв) зовнiшнього незалежного оцiнювання (у
випадках передбачених цими Правилами прийому);

медичну довiдку вiд сiмейного лiкаря з зазначеннrIм групи для занять
фiзичною культурою;

чотири кольоровi фотокартки розмiром 3 х 4 см;
письмову згоду вступника на обробку персон€Llrьних даних.
Вступники, якi проходять творчi конкурси, допускаються до участi в них за

наявностi оригiналу документа, що посвiдчуе особу (свiдоцтво про народження
для осiб, яким виповнюеться 14 poKiB пiсля 01 квiтня 202l року), та
екзаменацiйного листка з фотокарткою.

Iншi копii документiв подаються вступником, якщо це викликано
особливими приЙомами вступу на вiдповiднi KoHKypcHi пропозицii, установленi
законодавством, у строки, визначенi для прийому документiв.

б.8. Копii документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiа.гtьних

умов для зарахування за спiвбесiдою, на участь у кбнкурсi за квотою-1, квотою-2
подаються вступником особисто при подачi документiв у паперовiй формi у
визначенi цими Правилами або вiдповiдно до них термiни. Не поданi своечасно
ДокУМенти, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiа-гtьних умов на
Зарахування за спiвбесiдою, на участь у KoHKypci за квотою-1, квотою-2
унеможливлюють ik реалiзацiю.

6.9. Копii документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних
умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фiзичних, юридичних осiб на
ocHoBi базовоi або повноi загальноТ (профiльноi) середньоi освiти, на переведення
на BaKaHTHi мiсця державного замовлення та за рахунок цiльових пiльгових
державних кредитiв подаються вступником особисто одночасно з виконанням
вимог для зарахування на мiсця за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб, але не
пiзнiше нiж 11 вересня. Не поданi своечасно документи, що засвiдчують пiдстави
для отримання спецiальних умов на переведення на BaKaHTHi мiсця державного
замовлення та за рахунок цiльових пiльгових державних кредитiв,
унеможливлюють ik реалiзацiю.

6.10. Yci копii документiв засвiдчуються за оригiна-гrами Прийма.гtьною
комiсiею Коледжу. Копii документq що посвiдчуе особу, вiйськового квитка
(посвiдчення про приписку) не пiдлягають засвiдченню. Копii документiв без
пред'явлення оригiналiв не приймаються.

6.11. Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку пiдстав для отримання
спецiальних умов для зарахування за спiвбесiдою, на участь у KoHKypci за
результатами вступних iспитiв таlабо квотою-1, квотою-2 та спецiа-гlьних умов для
осiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних, юридичних осiб, на
переведення на BaKaHTHi мiсця державного замовлення та за рахунок цiльових
пiльгових державних кредитiв.
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Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку середнього бшlа документа про
ocBiTy, поданого в паперовiй формi (обчислюе в разi вiдсутностi), затверджуе його

рiшенням i вносить iнформацiю про середнiй бал документа про ocBiTy до
еДЕБО. У разi подання вступником заяви в електроннiй формi Приймаrrьна
комiсiя здiйснюе перевiрку середнього бала документа про ocBiTy на пiдставi його
сканованоi копii (фотокопii).

6.12. Приймальна комiсiя розглядае заяви та документи вступникiв i
приймае рiшення про допуск до yracTi в конкурсному вiдборi для вступу на
навчання до Коледжу протягом трьох робочих днiв з дати реестрацii заяви в
еДЕБО або отримання результатiв вступних випробувань, €ше не пiзнiше
наступного дня пiсля завершення приЙому документiв. Оприлюднення поточних
рейтингових спискiв вступникiв здiйснюеться на веб-сайтi Коледжу на пiдставi
даних, внесених до еДЕБО.

6.13. Факт ознайомленнrI вступника з Правилами прийому, н€Iявною
лiцензiсю i сертифiкатом про акредитацiю вiдповiдноi освiтньо-професiйноi
програми (спецiальностi), а також факт н€ulвностi/вiдсутностi пiдстав для
зарахування за спiвбесiдою, зарахування за квотою-1 або квотою-2, фiксуються в
заявi вступника i пiдтверджуються його особистим пiдписом пiд час подання
заяви.

6.|4. Заява, зареестрована в СЩЕБО, може бути скасована Коледжем на
пiдставi рiшення Приймальноi KoMicii до дати закiнчення прийому документiв на
навчаннrI для паперових заяв та не пiзнiш як за день до закiнчення подання
електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технiчноi цомилки
пiд час внесення вiдповiдних даних до еДЕБО, що пiдтверджуеться актом про
допущену технiчну помилку, сформованим в еЩЕБО. Скасована заява вважа€ться
неподаною, а факт такого подання анулюеться в е.ЩЕБО.

Електронна заява, зареестрована в СЩБО, може бути скасована Технiчним
адмiнiстратором СДО, на пiдставi офiцiйного рiшення Розпорядника С.ЩБО не
пiзнiш як за день до закiнчення подання електронних заяв за умови виявлення
технiчноi помилки пiд час внесення вiдповiдних даних до еДБО. Скасована з€uIва

вважаеться неподаною, а факт такого подання анулюеться в еlРБО.
Технiчний адмiнiстратор засобами мобiльного або електронного зв'язку

повiдомляе вступниковi про скасування заяви в день ii скасування.
Вступник мае право до дати закiнчення подання електронних заяв

скасувати у власному електронному кабiнетi подану ним ранiше з€uIву,
зареестровану та допущену до конкурсу у Коледжi.

6.15. Пiд час прийняття на навчання осiб, якi подають документ про
здобутий за кордоном ступiнь (piBeHb) освiти (далi - .Щокумент), обов'язковою с
процедура визнання i встановлення еквiвалентностi.Щокумента, що здiйснюеться
вiдповiдно до нак€ву MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 05 травня 2015 року
М 504 <,Щеякi питання визнання в YKpaTHi iноземних документiв про ocBiTy>>,

зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 27 травня20|5 року за J\Ъ

6|4127059.
6.16. При прийнятгi на навчання осiб, якi подають документ про вищу

духовну ocBiTy, виданий закJIадом вищоi духовноi освiти до 01 Bepecнrl2018 роц,
обов'язковим е подання Свiдоцтва про державне визнання документа про вищу
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духовну ocBiTy або рiшення вченоi ради закJIаду вищоi освiти, до структури якого
входить закJIад освiти, який здiйснюе пiдготовку за освiтньо-професiйним
ступенем фахового молодшого бака-павра, щодо визнання зазначених документiв
вiдповiдно до Порядку державного визнання документiв про вищу духовну
ocBiry, HayKoBi ступенi та вченi звання, виданих вищими духовними навч€tпьними
закJIадами, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 19 серпня
2015 року J\Ъ б52.

YII. Конкурсний вiдбiр, його органiзацiя та проведення

7.1.Конкурсний вiдбiр для здобутгя освiтньо-професйного ступеня фахового
молодшого бака-гlавра здiЙснюеться за результатами вступних випробувань :

для вступу на ocнoBi базовоi загальноi середньоi освiти:
- у формi вступних iспитiв, творчих KoHKypciB або спiвбесiди в

передбачених цими Правилами випадках;
для вступу на ocнoBi повноi загальноi середньоi освiти:
- у формi зовнiшнього нез€tлежного оцiнювання або вступних iспитiв,

творчого конкурсу, спiвбесiди в передбачених цими Правилами випадках.
7.2. Конкурсний вiдбiр проводиться на ocHoBi конкурсного ба-па, який

розраховуеться вiдповiдно до цих Правил прийому.
7.3. Щля конкурсного вiдбору осiб, якi на ocHori базовоi загальноi середньоi

освiти вступають на навчанЕя для здобуття фаховоТ передвищоi освiти,
зараховуються результати вступного iспиту з украiнськоi мови (перший
предмет)та творчого конкурсу (другий предмет)

УкраiЪська мова ( диктант, не нижче 120 балiв)
Творчий конкурс ( фu*, сольфед;цiо, музична грамота, не нижче 125 ба-гriв).

Оцiнки вступних iспитiв виставляються за шк€lлоюl00-200.
7.4. lslяконкурсного вiдбору осiб, якi на ocHoBi повноiзагальноi(профiльноi)

середньоi освiти вступають на навчання для добутгя фаховоi передвищоi освiти,
зараховуються баrr сертифiката зовнiшнього незztлежного оцiнювання або

результати вступних iспитiв з украiЪськоi мови та лiтератури та творчого
конкурсу (другий предмет) у встановлених цими Правилами випадках.

YKpaiHcbкa мова i лiтература ( або украiнська мова) ( не нижче l20 балiв).
Творчий конкурс ( фu*, сольфеджiо та музична грамота - не нижче 125

балiв).
7.5. Конкурсний бал (КБ) обчислюеться:

1) для вступу на ocHoBi базовоi загально[ середньоi освiти за

формулою:
конкурсний бал (КБ) : П1 + П2 + А,
де П1 - оцiнка вступного iспиту з украiнськоi мови (першого предмета);
П2 - оцiнка творчого конкурсу (або сумарна оцiнка двох TypiB творчого

конкурсу за умови ix проведення) другого предмета;
А - середнiй бал документа про базову загальну середню ocBiTy,

переведений в шк€rлу вiд 100 до 200 бшriв, вiдповiдно до Таблицi переведення
середнього балу документа про середню ocBiTy, обрахованого за |2 бальною
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шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2). Оцiнки вступних iспитiв виставляються за
шкалою 100-200.

ОСТаТОЧНиЙ конкУрсниЙ бал множиться на коефiцiент 1,05 для осiб, якi мають
право на першочергове зар€жування. Якщо пiсля цього конкурснийбалlперевицIуе
б50 , BiH встановлюеться таким, що дорiвнюе 650 ( у разi проведення творчих
KoHKypciB у два тури - S50).

Щля осiб, зареесТрованиХ у селах, та якi здобулИ у piк вступу базову
середню ocBiry у закJIадах освiти, що знаходяться на територiТ сiл, конкурсний
бал множиться на сiльський (ск) коефiцiент шляхом його множення на ix
добуток. СК дорiвнюе 1,05.

СК для осiб, що е внутрiшньо перемiщенi.rми особами та проживають у селi без
ресстрацii, не застосовуеться.

2) для вступу на ocнoBi повно[ загальноi (профiльноi) середньоi освiти за
формулою:

конкурсний бал (КБ) : П1 + П2 + А,
де П1 - оцiнка зовнiшнього незалежного оцiнювання або вступного

iспиry з украiнськоi мови. Замiсть результатiв з украiъськоi мови можуть
використовуватись результати з yKpaiHcbKoi мови та лiтератури. У 2021 роцi
приймаються сертифiкати зовнiшнього незалежного оцiнювання20|8, 2019, iozo
та2021 poKiB; t

П2 - оцiнка творчого конкурсу (або сумарна оцiнка двох TypiB
творчого конкурсу за умови iх проведення) з другого предмета;

А - середнiй бал документа про повну загЕrльну (профiльну) середню
ocBiTY, ПеРеВедениЙ в шк€tлу вiд 100 до 200 балiв вiдповiдно до таблицi
переведення середнього бала документа про середню ocBiry, обрахованого за |2-
бальною шкЕlлою, у шкirпу 100-200 (додаток 2).

уразi подання результатiв зовнiшнього нез€tлежного оцiнювання бал вступника
за вiдповiдне вступне випробування пiдвищусться на 25 вiдсоткiв.

Результати встуПних iспитiв та творчих KoHKypciB для вступникiв на ocHoBi
повноi загальноi середньоi освiти оцiнюються за шк€lлою вiд 100 до 200 балiв.

Якщо КБ вступника прицьому перевищу€ 650 , BiH встановлюеться таким, що
дорiвнюе 650 ( у разi проведення творчих KoHKypciB у два тури - 850).

щля осiб, зареестрованих у селах, та якi здобули у pilс вступу повну загальну
середцю ocBiTy у закJIадах освiти, що знаходяться на територii сiл, конкурсний
бал множиться на СК. СК дорiвнюе 1,05.

СК для осiб, що е внутрiшньо перемiщеними особами та проживають у селi без
реестрацii, не застосовуеться.

Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку вiдповiдностi довiдки 13 до Правил
реестраЦii мiсця проживання та Порядку передачi органами реестрацii iнформацii
до €диного державного демографiчного реестру, затвердженого постановою
КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 02 березня 2Оlб року Ns 207, поданоТ в паперовiй
формi, затвердЖуе йогО своТМ рiшенняМ i вносить iнформацiю до едЕБо. У разi
поданнrI вступником заяви в електроннiй формi Приймальна комiсiя здiйснюе
перевiркУ вiдповiдноI довiдки на пiдставi його сканованоi копii (фотокопii).
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Остаточно конурсний бал множиться на коефiцiент 1,05 для осiб, якi мають
право на першочергове зарахування. Якщо пiсля цього конкурснийбалперевищуе
650, BiH встановлюеться таким, що дорiвнюе б50 (у p*i проведення творчих
KoHKypciB у два тури- 850).

Результати вступних iспитiв та творчих KoHKypciB для вступникiв на ocHoBi
повноi загальноi середньоi освiти оцiнюються за шкaлою вiд 100 до 200 балiв.

7.6. В iнших випадках конкурсний бал розрахову€ться як сума багriв за
вступнi випробування та iншi пок€вники конкурсного вiдбору вiдповiдно до
Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом
множення конкурсного бuлу на коефiцiент 1, 05).

7.7. Оцiнки з документа про базову або Iювну загальну (профiльну) середню
ocBiTy, якi виставленi за 5-бшьною шк€Lлою, враховуються так: <<3>> вiдповiдае ((6)),

<<4>> вiдповiдае ((9), ((5)) вiдповiдае <<|2>>. У разi вiдсутностi з об'ективних причин
додатка до документа про базову або повну загальну (профiльну) середню ocBiTy
його середнiй бал за 12-бальною шкaлою вважаеться таким, що дорiвнюе 2.

7.8. У разi вiдсутностi з об'сктивних причин додатка до документа про
здобутий освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb) , ступiнь вищоi освiти його
середнiй бал вважаеться таким, що вiдповiдае мiнiмальному можливому
значенню.

7.9. Коледж у Правилах прийому самостiйно визначае мiнiмальне значення
кiлькостi балiв з вступних випробувань, з якими вётупник допускаеться до ylacTi
у KoHKypci.

7.10. Оцiнка за творчий конкурс обчислюеться як сумарна oiHKa отриманих
балiв за кожний тур конкурсу, яких не може бути бiльше двох. Вступники, якi
отрим€ши оцiнку нижче мiнiма-гlьно встановленого Приймальною комiсiею бала
на одному з них, не допускаються до участi у наступному Typi творчого конкурсу
та конкурсному вiдборi на навчання.

7.|| Програми вступних iспитiв та спiвбесiд затверджуються Головою
Приймаrrьноi KoMicii Коледжу не пiзнiше нiж 31 березня вiдповiдного року
вступноi кампанii.

Вступнi iспити для вступникiв на ocнoBi повноi загаlrьноi середньоi освiти
проводяться за програмами зовнiшнього незалежного оцiнювання на ocHoBi
повноi заг€Lпьноi середньоТ освiти.

Програми творчих KoHKypciB розробляються i затверджуються Головою
Приймшьноi KoMicii Коледжу не пiзнiше нiж 31 березня вiдповiдного року
вступноi кампанii. Не допускаеться введення до творчих KoHKypciB завдань, що
виходять за межi з€вначених програм.

Програми спiвбесiд, вступних iспитiв, фахових випробувань та творчих
KoHKypciB обов'язково оприлюднюються на веб-сайтi Коледжу. Програми мiстять
критерii оцiнювання пiдготовленостi всryпникiв.

Форму проведення вступних iспитiв та творчих KoHKypciB Коледж обирас
самостiйно з урахуванням необхiднстi створення безпечних i нешкiдливих умов
та дотримання медiко-санiтарних вимог.

7.12. Особи, якi без поважних причин ( визнаних такими за рiшенням
Приймальноi KoMicii) не з'явилися на вступнi випробування у визначений

розкJIадом час, особи, знання яких було оцiнено балами нижче встановленого
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Правилами прийому мiнiмального значення, атакож особи, якi забрали документи
пiсля дати закiнчення прийому документiв, до участi в наступних вступних
випробуваннях та у конкурсному вiдборi не допускаються. Перескладання
вступних випробувань не допускаеться.

7.13 АпеляцiТ на результати вступних випробувань, що проведенi Коледжем,
розглядае апеляцiйна комiсiя Коледжу, скJIад та
затверджуються наказом Коледжу.

порядок роботи якоi

7.|4. Вiдомостi щодо результатiв вступних випробувань та iнших конкурсних
покЕвникiв вносяться до еДЕБО. У разi змiни балiв з конкурсних предметiв
сертифiкатiв зовнiшнього нез€Llrежного оцiнювання за результатами апеляцiй
Приймальна комiсiя пiсля вiдповiдного повiдомлення еДЕБО вносить вiдповiднi
змiни в документацiю, перераховуе конкурсний бал.

7.15.Офiцiйне оголошеннrI роезультатiв творчих KoHKypciB на мiсця
регiонального замовлення, вкJIючаючи оцiнки окремих TypiB творчих KoHKypciB та
iнформацiю про досягнення мiнiмального прохiдного бала, здiйснюеться цшяхом
розмiщення вiдповiдних вiдомостей на офiцiйному вебсайтi Коледжа та вноситься
до еДБО не пiзнiше наступного дня пiсля ik проведення.

7.16.Рiшенням Прийма-гrьноi комiсiТрезультати вступного iспиту з конкурсного
предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицiю можуть бути зарахованi
для участi в конкурсному вiдборi на iншу конкурсну пропозицiю в Коледжi.

7.|7. У разi виникнення ситуацii коли вступЙик не згоден з результатми
оцiнювання вступних випробувань, BiH може подати апеляцiю до Апеляцiйноi
KoMicii Коледжу, н€ пiзнiше наступного робочого дня пiсля оголошення
екзаменацiйноi оцiнки. Заяви на апеляцiю, поданi не у встановленi термiни, до
розгляду не прийм€tються.

VШI. Спецiальнi умови участi в конкурсному вiдборi для здобуття ocBiTHbo-
професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра.

8.1.Спецi€Lпьними умовами участi у конкурсному вiдборi пiд час вступу для
здобуття фаховоi передвищоi освiти е:

зарахування за спiвбесiдою;
участь у конкурсному вiдборi за квотою-1, квотою-2.
Спецiаrrьними умовами на здобуття фаховоi передвищоi освiти за кошти

регiонального бюджету (регiонаrrьним замовленням) е можливiсть:
зарахування за результатами спiвбесiди, квотою-lабо квотою-2 на мiсця

регiонального замовлення;
переведення на BaKaHTHi мiсця регiонаrrьного замовлення осiб в порядку,

передбаченому цими Правилами, якщо вони зарахованi на навчання за iншими
джерелами фiнансування на основну конкурсну пропозицiю.

переведення на мiсця за рахунок цiльових пiльгових державних кредитiв осiб
у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зарахованi на навчання за
кошти фiзичних та/або юридичних осiб.

8.2. Проходять вступнi випробуванЕп у формi спiвбесiди та в разi позитивного
висновку про проходженнrI спiвбесiди рекомендуються до зарахування:
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соби з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пунктiв 10-14 cTaTTi 7
Закону УкраIни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту)>;

особи, яким Законом Украiни кПро статус i соцiальний захист |ромадян, якi
постражд€Lпи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> надане право на прийом без
екзаменiв до державних закладiв вищоi освiти за результатами спiвбесiди;

особи з iнвалiднiстю, якi неспроможнi вiдвiдувати закJIад освiти ( за
рекоМендацiею органiв охорони здоров'я та соцiального захисту населення).

Якщо TaKi особи рекомендованi до зарахування на основну конкурсну
пропозицiю, вони зараховуються на мiсця регiонального замовлення (KpiM
ВиПаДку, коли в заявi з€вначено: "Претендую на участь в KoнKypci виключно на
мiсця За кошти фiзичних та юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть
Переведення в межах вступноi компанii на мiсця регiонального замовлення".

8.3. Можуть брати участь у конкурсному вiдборi в межах квоти - 1, квоти - 2
на мiсця регiонального замовлення (KpiM випадку, коли в заявi з€вначено:
"Претендую на участь в KoнKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних та
ЮРиДичних осiб, повiдомлениЙ про неможливiсть переведення в межах вступноi
компанii на мiсця регiона-гrьного замовлен"""), якщо допущенi до конкурсного
вiдбору на основну конкурсну пропозицiю:

особи, визнанi постраждiulими учасниками Революцii Гiдностi,
у{асниками боЙових дiЙ вiдповiдно до Закону УкраТни пПро статус BeTepaHiB
вiйни, гарантii ix соцiального захисту), у тому iислi Ti з них, якi проходять
вiйськову службу (KpiM вiйськовослужбовцiв cTpoкoBoi служби) в порядку,
визначеному вiдповiдними положеннrIми про проходження вiйськовоi служби
громадянами Украiни;

дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiклування, особи з ik числа.
особи, яким за рiшенням регламентноi KoMicii при регiон€tльному центрi

оцiнювання якостi освiти вiдмовлено в реестрацii для участi в 202I роцi в
зовнiшньому незалежному оцiнюваннi через неможливiсть створення особливих
(спецiшlьних) умов (за умови подання до Приймальноi KoMiciT Коледжу освiти
копii медичного висновку за формою первинноi облiковоi документацii Jф 08б-3/о
кМедичниЙ висновок про створення особливих (спецiальних) умов для
проходження зовнiшнього нез€Lпежного оцiнювання>>, затвердженою нак€вом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд
29 серпня 20|6 року J\b 10271900 <.Щеякi питання участi в зовнiшньому
нез€lлежному оцiнюваннi та вступних iспитах осiб, якi мають певнi захворювання
таlабо патологiчнi стани, iнвалiднiсть), зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 27 грудня 20|6 року за JФ |707129837, що завiрений пiдписом секретаря
регламентноi KoMicii при регiона-гrьному центрi оцiнювання якостi освiти i
печаткою регiонального центру оцiнювання якостi освiти, та вiдповiдного витягу
з протоколу засiдання регламентноi KoMicii при регiонЕrльному центрi оцiнювання
якостi освiти).

особи ,якi мають захворювання або патологiчний стан, зазначений в
Перелiку захворювань та патологiчних cTaHiB, що можуть бути перешкодою для
проходження зовнiшнього нез€шежного оцiнювання, затвердженому нак€вом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд
29 серпня 20|6 року Jф 10271900, зареестрованому в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи
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27 грудня 20lб року за JtJb 17071298З7 (за умови подання до Приймальноi KoMicii
ЗаКЛаДУ КЗ (КФМК> ДОР) одного з документiв, зЕвначених у пiдпунктi l пункту
2 НаКаЗу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiни вiд29 серпня 20|6 року J\Ъ 10271900 <,.Щеякi питання участi в зовнiшньому
незаiIежному оцiнюваннi та вступних iспитах осiб, якi мають певнi захворювання
таlабо патологiчнi стани, iнвалiднiсть)), зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 27 грудня20|6 року за J\Ъ |7071298З7, або копii такого документа).

8.4. МОЖУть брати участь у конкурсному вiдборi в межах квоти-2 на мiсця
регiонального замовлення (KpiM випадку, коли в заявi з€Lзначено: "Претендую на
участь в KoнKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб,
повiдомлений про неможливiсть переведення в межах вступноi компанii на мiсця
РеГiОнального замовлення")та в разi отримання кiлькостi балiв за кожний з них не
МеНШе ВСТаНОВЛеНОГО Коледжем мiнiмального рiвня до участi в конкурсному
вiдборi:

особи, мiсцем проживання яких € тимчасово окупована територiя окремих
РаЙОНiВ ,ЩОнецькоi та Луганськоi областей, територiя населених пунктiв на лiнii
зiткнення, тимчасово окупована територiя Автономноi Республiки Крим та MicTa
СеваСтополя (якi не зареестрованi як внутрiшньо перемiщенi особи) або
переселилиQя з неi пiсля 01 сiчня 202l року.

TaKi особи беруть участь у конкурсному чiдборi за результамивступних
iспитiв через один з OcBiTHix центрiв <<Щонбас- УкраiЪa> або <Крим_Украiнu ( з
УРаХУВаННям особливостеЙ проходження пiдсумковоi атестацiiв OcBiTHix центрах
<,ЩОнбас- УкраiЪa> або <Крим-Украiна>, або без такого врахуваннядJuI осiб, якi
ОТримиЕtли документ про повну загальну середню ocBiTy) та/або зовнiшнього
незалежного оцiнювання ( у будь-яких комбiнацiях за ix вибором).

8.5. ОСоби, якi користуються спецiальними умовами участi в конкурсному
ВiДбОрi, на здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого
бакалавра за регiональним замовленням та за рахунок цiльових пiльгових
ДеРЖаВНИХ КРеДиТiв вiдповiдно до пунктiв 2-4 цього роздirry, i не були зарахованi
на мiсця державного (регiон.lльного) замовлення, мають право брати участь у
KoHKypci на загальних засадах вiдповiдно до конкурсного бала.

8.б. ПiдляГаЮть переведенню на BaKaHTHi мiсця регiонального замовленIuI в
ПОРЯДКУ, ПеРедбаченому цими Правилами, якщо вони зарахованi на навчання за
iншими джерелами фiнансування на основну конкурсну пропозицiю:

Дiти, ОДин з батькiв яких загинув (пропав безвiсти) у районi проведення
аНТИТеРОРиСТичноi операцii, здiЙснення заходiв iз забезпечення нацiональноi
безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi агресii Росiйськоi Федерацii у
Щонецькiй та Луганськiй областях, бойових дiй чи збройних конфлiктiв або помер
ВнаСлiДок поранення , контузii чи калiцтва, одержаних у районi проведення
аНТИТеРОрисТичноi операцii, здiЙснення заходiв iз забезпечення нацiональноI
безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi агресiI РосiйськоТ Федерацii у
!онецькiй та Луганськiй областях;

дiти осiб, якi загинули або померли внаслiдок поранень, калiцтва, контузii чи
iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час участi у Революцii Гiдностi;
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дiти учасникiв бойових дiй на територii iнших держав, якi загинули (пропагlи
безвiсти) або померли внаслiдок поранення, контузiiчи калiцтва, одержаних пiдчас
военних дiй та конфлiктiв на територii iнших держав, а також внаслiдок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на територii iнших держав пiд час цих
дiй та конфлiктiв;

особи, у яких один з батькiв (усиновлювачiв) був вiйськовослужбовцем, який
загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою особою при виконаннi ним
обов'язкiв вiйськовоi служби;

особи, у яких один з батькiв (усиновлювачiв) був полiцейським, який загинув
чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою особою пiд час виконання ним обов'язкiв,
протягом трьох poKiB пiсля здобуття вiдповiдноi загальноТ середньоi освiти.

8.7. Можуть бути переведенi на BaKaHTHi мiсця регiонального замовленнrI в
порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зарахованi на навчання за
iншими джерелами фiнансування на основну конкурсну пропозицiю:

особи з iнва_гliднiстю I, II груп та дiти з iнва-гriднiстю BiKoM до 18 poKiB, яким
не протипоказане навчання за обраною спецiальнiстю;

особи з iнвалiднiстю з числа учасникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapii на
Чорнобильськiй АЕС та потерпiлих вiд Чорнобильськоi катастрофи, щодо яких
встановлено причинний зв'язок iнвалiдностi з Чорнобильською катастрофою, xBopi
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи на променЕву хворобу, - категорiя 1 та
особи, якi постiйно проживаJIи у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення з

моменту aBapii до прийняття постанови про вiдселення, - категорiя 2;

дiти осiб, визнаних постраждЕLлими учасниками Революцii Гiдностi,
учасниками бойових дiй, особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до
Закону УкраiЪи ,,Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii iх соцiального захисту";

шахтарi, якi мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж три роки, а також
протягом трьох poKiB пiсля здобутгя загальноi середньоi освiти особи, батьки яких
е шахтарями та мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж 15 poKiB або якi
загинули внаслiдок нещасного випадку на виробництвi чи стаJIи особами з
iнвалiднiстю I або II групи;

якi спецiа-гlьнимиособи, якi користуються спецiа-гlьними умовами участi в конкурсному
вiдборi, на здобуття освiтньо-кв€uliфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста за

участi

державним (регiональним) замовленням вiдповiдно до пунктiв 7.2 - 7.5 цього
роздiлу, i не були зарахованi на мiсця державного (регiонального) замовлення (KpiM
випадку, коли у вiдповiдних заявах зЕвначено: ,,Претендую на участь у KoHKypci
виключно на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб, повiдомлений
неможливiсть переведення в межах всryпноi кампанii на мiсця державного
регiонального замовлення").

8.8. Можуть бути переведенi на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення в

порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зарахованi на навчання за
iншими джерелами фiнансування на основну конкурсну пропозицiю, а також на
мiсця за рахунок цiльових пiльгових державних кредитiв (пiльгових
довгострокових кредитiв) осiб у порядку, передбаченому законодавством, якщо

про
або

вони зарахованi на навчання за рахунок коштiв фiзичних або юридичних осiб:
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особи, якi е внутрiшньо перемiщеними особами вiдповiдно до Закону
Украiни ,,Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб", а також
дiти, якi проживають у населених пунктах на лiнii зiткнення;

дiти з багатодiтних сiмей ( п'ять i бiльше дiтей).
Iнформацiя щодо осiб. Якi мають права на спецiальнi умови участi у

конкурсному вiдборi пiд час вступу. Вноситься до еДБО ( iз доданням сканованих
копiй документiвю що пiдтверджують цi права).

XI. Рейтинговi списки вступникiв та рекомендацii до зарахування

9.1. Рейтинговий список вступникiв формуеться за категорiями в такiй
послiдовностi:

вступники, якi мають право на зарахування за результатами спiвбесiди;
вступники, якi мають право на зарахування за квотами;
вступники, якi мають право на першочергове зарахування;
вступники, якi мають право на зарахування на загальних умовах.

9.2. Список вступникiв, якi9.z. Список вступникlв, яю мають право на зарахування за результатами
спiвбесiди, впорядковуються за а-гrфавiтом.

У межах iнших зzвначених в пунктi 8.1 цього роздiлу категорiй рейтинговий
список вступникiв впорядковуеться:

за конкурсним баrrом вiд бiльшого до меншого;
за середнiм ба.гrом додатка до документа про здобутиЙ освiтнiй ( ocBiTHbo-

кваrriфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти вiд бiльшого до меншого;
за оцiнкою зовнiшнього нез€Lлежного оцiнювання або всryпних iспитiв з

першого конкурсного предмета вiд бiльшого до меншого (для вступникiв на ocHoBi
повноi заг€Lпьноi середньоi освiти).

Якщо встановленi в третьому - п'ятому абзацах цього пункту додатковi
правила не дають змоги визначити послiдовнiсть вступникiв у рейтинговому
списку, то ПриЙмальна комiсiя ухв€tлюе вiдповiдне рiшення самостiйно на
пiдставi аналiзу поданих вступниками документiв та вносить його до еДЕБО.

9.3. У рейтинговому списку вступникiв зазначаються:
прiзвище, iм'я та по батьковi ( за наявностi) вступника;
конкурсний баll вступника (KpiM зарахованих за спiвбесiдою);
ознака пiдстав для зарахування за результатами спiвбесiди, квотою-1,

квотою-2, квотою- 4, квотою для iноземцiв;
освiтньо-професiйний piBeHb, спецiальнiсть, нЕвва конкурсноI пропозицii,

форма здобуття освiти;
середнiй бал додатка до документа про здобутий освiтнiй (ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоI освiти.
Прiзвища вступникiв, мiсцем проживання яких е тимчасово окупована

територiя окремих раЙонiв .Щонецькоi та Луганськоi областей, територiя
населених пунктiв, на лiнii зiткнення, тимчасово окупована територiя Автономноi
Республiки Крим та MicTa Севастополя ( якi не зареестрованi як внутрiшньо
перемiщенi особи) або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 2021 року, пiдлягають
шифруванню у Bcix iнформацiйних системах.
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9.4. Рейтинговi списки формуються Приймаlrьною комiсiею з еЩЕБО та
оприлюднюються у повному обсязi на вебсайтi Коледжу.

9l5. Списки вступникiв, рекомендованих до зарахування за кошти
регiонального бюджету за регiон€LгIьним замовленням за кожною конкурсною
пропозицiею, формуються Приймальною комiсiею за даними СДЕБО та
затверджуються рiшенням ПриЙмаrrьноi KoMicii, оприлюднюються шляхом
розмiщення на iнформацiйному стендi приймальноi KoMicii та вебсайтi Коледжу
вiдповiдно до cTpoKiB, визначених у роздiлi IV цих Правил.

У списку вступникiв, рекомендованих до зарахування, зазначаються
caMi данi, що i в рейтинговому списку вступникiв вiдповiдно до пункту 8.3 цього
роздiлу.

9.6.Списки рекомендованих до зарахування оновлюються пiсля
виконання/невиконання вступниками вимог до зарахування на навчання з

урахуванням iх черговостi в рейтинговому списку вступникiв.
9.7.Офiцiйним повiдомленням про надання рекомендацiй до зарахування

вважаеться оприлюднення вiдповiдного рiшення на стендi Приймальноi KoMiciI
Коледжу.

Рiшення Приймальноi KoMicii про рекомендування до зарахування
розмiщуеться на вебсайтi Коледжу, а також вiдображаеться у кабiнетi вступника
в е,,ЩЕБО (за наявностi).

Рекомендованим повiдомленняrекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повlдомл(
засобами електронного та мобiльного зв'язку вiдповiдно до Правил прийому.

Х. Реалiзацiя права вступникiв на обрання мiсця навчання

10.1. Особи, якi подали з€lJf,ви в паперовiй або в електроннiй формi та беруть

участь у конкурсному вiдборi на мiсця регiона_гrьного замовлення, пiсля прийняття
Приймальною комiсiею рiшення про рекомендування до зарахування вiдповiдно до
строку, визначеного в роздiлi IV цих Правил, зобов'язанi виконати вимоги для
зарахування на мiсця регiонального замовлення: подати особисто оригiнали
документа про освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти та
додатка до нього, сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання таlабо iнших
документiв, передбачених цими Правилами прийому, до приймальноi KoMicii
Коледжу. Поданi оригiнаrrи документiв зберiгаються у Коледжi протягом усього
перiоду навчання.

Пiдставою для зарахування особи на навчання е виконання вимог Правил
прийому на навчання до Коледжу ,Правил прийому та укладення договору про
надання ocBiTHix послуг мiж Коледжем та вступником (за участю батькiв або
законних представникiв - для неповнолiтнiх вступникiв), в якому можуть бути
деталiзованi права та обов'язки cTopiH.

|0.2. Подання оригiналiв необхiдних документiв для зарахування на мiсця
державного або регiон€lльного замовленнrI може здiйснюватися шляхом, KpiM
особистого подання:

надсилання ik засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкJIадень на
адресу Приймальноi KoMicii Коледжу, з€вначену в PeecTpi суб'ектiв ocBiTHboi

TaKi

дiяльностi еДЕБО, в порядку та термiни, визначенi в роздiлi IV цих Правил. Дату
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подання документiв визначають з вiдтиском штемпеля вiдправлення на поштовому
KoHBepTi.

надсилання iх сканованих копiЙ, з накJIаданням на вiдповiднi файли
квалiфiкованого електронного пiдпису вступника, через електронний кабiнет
вступника.

У таких випадках договiр про навчання мiж Коледжом та вступником (за участi
батькiв або законних представникiв - дIя неповнолiтнiх вступникiв) укладаеться
впродовж 10 робочих днiв вiд дати початку навчання.

Особи, якi подалrи заяви в електроннiй формi, KpiM того, зобов'язанi пiдписати
власну заяву, роздруковану Приймальною комiсiею.

10.3. У разi зарахування на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб
додатково укладаеться договiр (контракт) мiж Коледжем та фiзичною та
Юридичною особою, яка замовляе платну освiтню послугу для себе або для iншоi
особию беручи на себе фiнансовi зобов'язання щодо tt оплати.

договору мiж Коледжем та фiзичною (юридичною) особою, яка замовляе
платну освiтню послуry для себе або для iншоi особи,здiЙснюеться впродовж 10

робочих днiв вiд дати початку навчання.
10.4. Особи, якi були рекомендованi до зарахування на мiсця державного аб

регiона-lrьного замовлення за певною конкурсною пропозицiею i не викон€tли вимог
до зарахування у строки, визначенi в роздiлi IV цих Правил, втрачають право в
поточному роцi на зарахування на навчання за регiональним замовленням за цiсю
конкурсною пропозицiею, KpiM випадкiв, визначених у роздiлi ХII цих Правил.

Особи, якi отрим€Lли рекомендацiю до зарахування на мiсця регiонального
Замовлення i в установленi строки, визначенi у роздiлi IV цих Правил або
вiдповiдно до нього, викон€tли вимоги для зарахування на бюджетнi мiсця,
пiдлягають зарахуванню.

10.5. Порядок решriзацii права вступникiв на обрання мiсця навчання за кошти
фiзичних, юридичних осiб визначаеться Правилами прийому.

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1 1.1. Прийма-гrьна комiсiя анулюе ранiше наданi рекомендацii вступникам, якi
не виконаJIи вимог для зарахування на мlсця державного замовлення,
передбачених роздiлi IX цих Правил i надае рекомендацii вступникам, наступним
за рейтинговим списком.

l1.2. Вступники, рекомендованi на навчання за кошти фiзичних таlабо
юридичних осiб, зобов'язанi виконати вимоги для зарахування вiдповiдно до
роздiлу Х цих Правил.

.Щоговiр (контракт) про надання ocBiTHix послуг мiж Коледжем та фiзичною
(юридичною) особою, у разi зарахування на навчання за кошти юридичних або
фiзичних осiб, укJIадаеться пiсля видання нак€ву про зарахування. Якщо договiр
не буде укJIадено протягом двох тижнiв з дати видання нак€ву про зарахування,
нак.в про зарахування цiеi особи скасовуеться.

Якщо вступник здiйснив виконання вимог до зарахування без особтстого
подання документiв, то нак€в про зарахування може бути виданий без укладання
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договору, апе якщо договiро не буде укJIадено впродовж двох тижнiв пiсля
початку навчання, то цей нак€в скасову€ться в частинi зарахування такоi особи.

Оплата навчання здiйснюеться згiдно з договором, укладеним сторонами.
11.3. Порядок кориryвання списку рекомендованих до зарахування на мiсця

за кошти фiзичних або юридичних осiб визначаеться Правилами прийому.
l|.4. У разi одночасного навчання за кiлькома спецi€lльностями (напрямами

пiдготовки, спецiа-гtiзацiями, освiтнiми, освiтньо-професiйними програмами) та
формами здобуття освiти, оригiнали документа про освiтнiй (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти, додатка до нього державного
зр€вка, а також оригiнали сертифiкатiв зовнiшнього нез€rлежного оцiнювання
зберiгаються у закладi вищоТ освiти за мiсцем навчаннrI за державним
замовленням або за рахунок цiльових пiльгових державних кредитiв протягом
усього строку навчання.

У разi одночасного навчання за кiлькома спецi€tльностями (напрямами
пiдготовки, спецiа-пiзацiями, освiтнiми, освiтньо-професiйними програмами) та
формами здобуття освiти, за кошти фiзичних та юридичних осiб оригiнали
вищез€вначених документiв зберiгаються в одному з закJIадiв освiти на вибiр
студента протягом усього строку навчання. Довiдка про зберiгання оригiна-rriв
документiв видаеться на вимоry студента закJIадом вищоi освiти, у якому вони
зберiгаються.

ХII. Переведення на BaKaHTHi мiсця о.п*чr*rого замовлення осiб, якi
зарахованi на навчання за кошти фiзичних, юридичних осiб

|2.1. Коледж самостiйно надае рекомендацii вступникам в межах
форми здобуття освiти та мiсць (KpiM небюджетних конкурсних пропозицiй), наякi
були наданi рекомендацii до зарахування до Коледжу за вiдповiдною
спецiальнiстю, в порядку, визначеному пунктом 6.7-6.9 роздiлу VI цих Правил, та
анулюе ik в порядку, визначеному пунктом 10.2. роздiлу Х цих Правил.

|2..2. Переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб, якi
зарахованi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб, здiйснюеться в
такiй послiдовностi:

особи, якi зазначенi в пунктi 7.6 роздiлу VII цих Правил, незалежно вiд
конкурсного ба.гlа;

особи, якi зазначенi в пунктi 7.9 роздiлу VII цих Правил, якщо отриманий
ними конкурсний бал менший вiд прохiдного бала (мiнiмагrьного бала, який
дозволив отримати рекомендацiю до зарахування на мiсця державного замовлення
за цiею конкурсною пропозицiею за заг€Lпьним конкурсом в порядку,
передбаченому пунктами 6.7- 6.10 роздiлу VI цих Правил) не бiльше нiж на 30
балiв;

особи, якi зазначенi в пунктi 7.8 роздiлу VII цих Правил у разi, якщо
отриманий ними конкурсний бал менший вiд прохiдного бала не бiльше нiж на З0
балiв;

особи, якi не отрим€lли рекомендацiю дIя зарахування на мiсця державного
(регiонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 8.5 роздiлу VIII цих
Правил, за спецiальностями, якi зазначенi в Перелiку спецiальностей, яким
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надаеться особлива пiдтримка, якщо ix конкурсниЙ ба.гl не менше нiж спецiальний
прохiдниЙ конкурсниЙ бал, встановлений приймальною комiсiею наступного дня
пiсля оголошення адресного розмiщення бюджетних мiсць.

Переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб, зuвначених в
абЗацах Другому - четвертому цього пункту, проводиться при вiдсутностi
НеПеРеВеДених осiб попередньоi категорii або в разi ik письмовоi вiдмови вiд
Переведення та в послiдовностi вiд вищого до нижчого мiсця в рейтинговому
списку в межах кожноi iз зазначених категорiй.

ХIП. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок
цiльового пiльгового державного кредиту.

l3.1. НакЕВи про зарахування на навчання видаються директором Коледжу на
пiДставi рiшення Приймальноi KoMicii. Нак€ви про зарахування на навчання з
ДОДаТКаМИ ДО них формуються в еДЕБО та оприлюднюються на iнформацiйному
СТендi приЙмальноi KoMicii та веб-сайтi Коледжу у виглядi списку зарахованих у
строки, визначенi роздiлом IV цих Правил.

13.2. Рiшеннll ПриймальноI KoMicii про зарахування вступника скасовуеться
Приймальною комiсiею у разi виявлення порушень з боку вступника, визначених
пунктом 13.5 роздiлу XIII цих Правил.

13.3. Зарахованi особи можуть бути вилученi з нак€ву про зарахування (наказ
про зарахування скасовуеться в частинi, що стосуеться цiеI особи) до Коледжу за
ВЛасниМ бажанням, вiдрахованi iз Коледжу за власним бажанням, у зв'язку з чим
ТакиМ особам повертаються поданi ними документи не пiзнiше наступного дня
пiсля подання заяви про вiдрахування.

|З.4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10
календарних днiв вiд ik початку, нак€в про зарахування скасовуеться в частинi, що
стосусться цiеi особи.

13.5. На звiльнене(i) в порядку, передбаченому пунктами l2.2, 12.3 цього
роздiлу, мiсце (мiсця) може проводитись додатковий конкурсний вiдбiр з числа
осiб, якi брали участь у KoнKypci на цю конкурсну пропозицiю. У разi вiдсутностi
ТакиХ претендентiв на звiльненi мiсця дозволяеться зараховувати осiб з конкурсних
ПроПоЗицiЙ Коледжу за умови збiry конкурсних предметiв шляхом перенесення
зiulви (за згодою особи) на iншу конкурсну пропозицiю.

,.Щодатковий конкурсний вiдбiр проводиться до 15 вересня. При цьому накази
про зарахування таких осiб формуються i подаються до еДЕБО до 18.00 год. 19
вересня.

XIV. Особливостi прийому на навчання iноземцiв та осiб без громадянства до
закладiв фаховоi передвищо[ освiти Украiни

14.1. Пiдготовка iноземцiв та осiб без громадянства здiйснюеться згiдно iз
Законами Украiни <Про ocBiry>>, <Про фахову передвищу ocBiTp>, <Про правовий
статус iноземцiв та осiб без громадянства>, <Про закордонних украiЪцiв)), <Про
бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту>>, Указом
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Президента УкраiЪи вiд 03 червня 1994 року
економiчного спiвробiтництва областей

r Jф 271 <Про заходи щодо розвитку
УкраiЪи з сумiжними областями

Республiки Бiлорусь i адмiнiстративно-територiальними одиницями Республiки
Молдова>>, постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 вересня 201З

року М б84 к.Щеякi питання набору для навчання iноземцiв та осiб без
громадянства)), наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 0l листопада2013
року J\Ъ 1541 <.Щеякi питання органiзацiI набору та навчання (стажування) iноземцiв
та осiб без громадянства)>, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 25
листопада2O1-З року за Ng 20041245З6.

l4.2. Iноземцi та особи без громадянства (д-i - iноземцi) можуть здобувати
освiтньо-професiйний ступiнь фахового молодшого бакалавра за кошти фiзичних
або юридичних осiб, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами
УкраiЪи, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраiЪи,
законодавством або угодами про мiжнародну академiчну мобiльнiсть мiж
закJIадами освiти або закладами вищоi освiти, до структури яких входять закJIади

фаховоi передвищоi освiти.
Прийом закордонних украiЪцiв, статус яких засвiдчений посвiдченням

закордонного украiЪця, iноземцiв та осiб без |ромадянства, якi постiйно
проживають в Украiнi, осiб, яким надано статус.бiженця в YKpaiHi, та осiб, якi
потребують додаткового або тимчасового захисту до закладiв освiти на навчання
за рахунок коштiв державного бюджету здiйснюеться HapiBHi з громадянами
УкраiЪи.

14.3. Iноземцi, якi прибувають в Украiну з метою навчання, вступають до
Коледжу за акредитованими . освiтньо-професiйними проrрамами
(спецiальностями).

Коледж обчислюе балиlоцiнки вступника на ocHoBi документа про
попереднiй здобутий piBeHb освiти та встановлюе мiнiмагrьно необхiдне для вступу
значення кiлькостi балiв/оцiнок iз заг€L[ьноосвiтнiх предметiв, з яких проводитъся
вступне випробування.

Зарахування iноземцiв на навчання здiйснюеться за результатами вступних
випробувань з визначених предметiв i мови навчання, на пiдставi академiчних прав
на продовження навчання, що надаються документом про здобутий piBeHb освiти в
KpaiHi його походження, та з урахуванням бапiв успiшностi, що дають право на
продовження навчання вiдповiдно до законодавства краiни, закJIад освiти якоI
видав документ про здобутий piBeHb освiти.

I4.4. Yci категорii iноземцiв, якi вступають на навчання, зараховуються до
Коледжду на пiдставi наказiв про зарахування, що формуються в еДЕБО.

14.5. Вимоги Коледжу щодо вiдповiдностi вступникiв iз числа iноземцiв, якi
прибули в Украiну з метою навчання, умовам прийому на вiдповiднi piBHi освiти, а
також строки прийому зЕuIв, проведення вступних випробувань, творчих KoHKypciB
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Та Зарахування зазначаються у правилах прийому та оприлюднюються на вебсайтi
(вебсторiнцi) закладу освiти.

|4.6. IнОЗемцi, яким надаються державнi стипендii за мiжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, iншими мiжнародними
ЗОбОВ'ЯЗанняМи Украiни, приймаються на навчання у межах установлених квот для
iноземцiв на пiдставi направлень MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.

|4.7.Iноземцi, якi прибувають в YKpa'rý для )л{астi в програмах сryпеневоi
МОбiЛЬНОСтi або для здобутгя освiти за узгодженими мiж украiнським та iноземним
ЗаКJIаДаМИ ОСвiти освiтньо-професiЙними (освiтнiми) програмами, приймаються на
НаВЧаннrI З урахуванням вiдповiдних договiрних зобов'язань закJIаду освiти.

14.8. Закордоннi украiнцi, якi на законних пiдставах перебувають в YKpaiHi i
статус яких засвiдчений посвiдченням закордонного украiъця, При вступi до
коледжу користуються такими самими правами на здобуття освiти, що й
ГРОМаДЯНИ УКРаiни, За винятками, встановленими Конституцiею Украiни,
законами Украiни чи мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких
надана Верховною Радою УкраiЪи.

ЗаКОРдоннi украiЪцi, статус яких засвiдчени} посвiдченням закордонного
УКРаiнця, Можуть зараховуватись на навчання за регiональним замовленням у
МеЖаХ УСТаНОВЛеНих кВот для iноземцiв за спiвбесiдою з предметiв, передбачених
Правилами прийому.

14.9. Iноземцi та особи без громадянства, у тому числi закордоннi украiнцi,
яКi постiЙно проживають в YKpaiHi, особи, яких визнано бiженцями) та особи, якi
ПОтребУють додаткового захисту, мають право на здобуття фаховоI передвищоi
ОСвiти HapiBHi з громадянами Украiни, у тому числi за рахунок коштiв державного
або мiсцевого бюджету.

ХY. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при проведеннi прийому до
Коледжу

13. l . На засiданнi Приймальноi KoMicii мають право бути присутнiми освiтнiй
омбудсмен таlабо представник Служби освiтнього омбудсмена, представники
засобiв масовоi iнформацii ("е бiльше двох осiб вiд одного засобу MacoBoi
iнформацii). Порядок акредитацii журналiстiв у Приймальнiй KoMicii визначаеться
Правилами прийому.

|3.2. Громадськi органiзацii можуть звернутися до MiHicTepcTBa освiти i
НаУки Украiни iз заявою про надання iM права спостерiгати за роботою

Громадськi органiзацiI, яким таке право наданоПриймаrrьних комiсiй.
MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни, можуть направляти на засiдання
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Приймальних комiсiй своiх спостерiгачiв. Приймальнi KoMiciT зобов'язанi створити
належнi умови для присутностi громадських спостерiгачiв на своiх засiданнях, а
також надати iM можливiсть ознайомлення з документами, що надаються членам
KoMicii.

13.3. Коледж зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступникiв з
лiцензiею на здiйснення ocBiTHboi дiяльностi, сертифiкатом про акредитацiю
вiдповiдноi спецiальностi (ocBiTHbo- професiйноi програми). Правила прийому,
вiдомостi про лiцензований обсяг та обсяг прийому за державним фегiональним)
замовленням за кожною конкурсною пропозицiею (спецiалiстю, ocBiTHbo-
професiйною програмою), у тому числi про кiлькiсть мiсць, що видiленi для вступу
за квотами, оприлюднюються на вебсайтi Коледжу не пiзнiше робочого дня,
наступного пiсля затвердження/погодження чи отримання вiдповiдних вiдомостей.

|З.4. Голова Приймальноi KoMicii оголошуе про засiдання KoMicii не пiзнiше
дня, що передуе дню засiдання, в особливих випадках - не пiзнiше нiж за три години
до початку засiдання. Оголошення разом iз проектом порядку денного засiдання
оприлюдню€ться на вебсайтi Коледжу.

13.5. Подання вступником недостовiрних персон€lльних даних, даних про
здобуту ранiше ocBiTy, недостовiрних вiдомостей про HMBHicTb права на
зарахування за квотами, права зарахування за спiвбесiдою, про участь в учнiвських
олiмпiадах, про проходження зовнiшнього незЕtлежного оцiнювання, про трудовий
договiр nu прiц."лаштування для здобуття освiти ru ду*""ою формою е пiдставою
для скасування нак€ву про зарахування в частинi, що стосусться цього вступника.

13.6. Iнформування |ромадськостi про лiцензований обсяг, обсяг мiсць, що
фiнансуються за державним замовленням, BapTicTb навчання за спецiальностями
(спецiа_гriзацiями, освiтньо-професiйними програмами), осiб (прiзвища та
iнiцiа-lrи), якi под€Llrи заяви щодо вступу, ix рекомендування до зарахування та
зарахування до Коледжу здiйснюеться на пiдставi даних СДЕБО через роздiл
<Вступ> вебсайту еДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ual, а також
iнформацiйними системами (вiдповiдно до договорiв, укJIадених власниками
(розпорядниками) таких систем з технiчним адмiнiстратором еЩЕБО).

Вiдповiдальний секретар
Приймальноi KoMicii I. В. Чепурна



lоdаmок 1

до Правил прийому на навчання до
КЗ <Кам'янський фаховий музичний
коледж) в2021 роцi

пЕрЕлIк
спеЦiальнос'геЙ, приЙом на навчання до КЗ к Кам'янський фаховий

МУЗиЧниЙ коледж)> ДОР)) за якими здiЙснюсться на ocнoвi базовоi або повноi
ЗаГаЛЬноi середньоi освiти з урахуванIlям рiвllя творчих таlабо фiзичпих

здiбrrостей вс,гуплlикiв

Шифр
галчзi

Галузь знань Код
спецiальностi

I{a li MeIly ва tl Ilя cпc!lia"rl blloc,l,i

02
Культура i
мистецтво

025 Музичне мистецтво
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,Щоdапок 2

,Що Правлш прийому на навчаннrI

,Що К3 кКам'янський фаховий мричний коледоЩОР> в
202l poui

(пункт 7.5 розлfury VII)

тАБлиця

8 160
8.1 l61
8,2 l62
8,з 163

8,4 l64
8,5 165

8,6 166

8,7 l67
8,8 168

8,9 |69
9 170

9.1 |7|
9,2 1,72

9,з |7з
9,4 l74
9.5 |75
9.6 |76
9.7 |,7,7

9,8 178

9,9 l79
10 180

10,1 181

10.2 |82
10,3 183

10,4 184

10,5 185

10,6 186

10,7 187

10.8 188

10.9 189

11 190
1 1.1 191

I|,2 l92
1 1,3 193

11,4 |94
1 1,5 195

11.6 l96
|I,7 |97
11,8 198

11.9 199

12 200

переведення середнього балу документа про повну загальну середню
ocBiTy, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

1 100
1,1 l00
1,2 100

1.3 100

|,4 100
1,5 100

1,6 100

I.7 100

1,8 l00
1,9 100

2 100
2,| 101
)) |02
2,3 103

2,4 104

2.5 105

2.6 106
2,7 107
2,8 108

2,9 109

3 110
3,1 111

3,2 I12
JrJ l13
з,4 ||4
3,5 1l5
з,6 11б

з,7 II,7
3,8 118

з,9 119

4 |20
4,I |2|
4,2 |22
4,3 I2з
4.4 |24
4,5 l25
4,6 I26
4.1 |2,7

4,8 l28
4,9 l29
5 130

5,1 131

5,2 |32
5,3 133

5,4 |з4
5.5 135

5.6 136

5.7 lз7
5,8 138

5,9 l39
6 140

6,1 141

6.2 l42
6,з 143

6,4 |44

6,5 145

6,6 t46
6,7 I47
6,8 148

6,9 l49
7 150

7.I 151

7"2 l52
7.з 153
,7.4

154

7,5 155

7,6 156

7;7 |57
7,8 158

7,9 159
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