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Правила прийому на навчання
для здобуггя освiтньо-професiЙного ступеня фахового молодшого

бакалавра до комунального закладу
<<Кам'янськиЙ фаховий музичний коледж iMeHi Мирослава Скорика>>

Щнiпропетровськоi обласноi ради>>

в 2022 рочi

правила прийому розробленi Приймалъною комiсiею комун€rльного
закJIадУ <<Кам'янСькиЙ фаховий музичний коледж iMeHi Мирослава Скорика>>

.Щнiпропетровськоi обласноi рчд"u (далi - ПриймаJIьна комiсiя) вiдповiдно
до Порядку прийому на навчаннrI до закJIадiв фаховоi шередвищоi освiти в
2022 РОЦi, затвердженому наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни 2О
КВiТНЯ 2022 року Jф 364 (зi змiнами, затвердженими накЕвом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 02 травня 2022 року J\Ъ 400; зi змiнами,
ЗаТВеРДЖеними наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 27 червня
2022 роч, JФ59а);

r. Загальнi полоiкеIIня

1. цi Правила прийому ( далi Правила ) е обов'язковими дJUI
комун€tпъного закJIаду <<Кам'янський фаховий музичний коледж iMeHi
Мирослава Скорика> ,Щнiпропетровськоi обласноi ради) (дuлi - Коледж).

2. Пiдставою для оголошення прийому на навчання до Коледrку для
ЗДОбУТТя освiтнъо-професiйного ступенrI фахового молодшого бакалавра е
лiцензiя MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни на здiйснення освiтньоi
дiяльностi з фаховоi передвищоi освiти, Правила прийому до Коледжу.

3. 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.

4. ОРГаНiзацiю прийому вступникiв до Коледжу здiйснюе Приймальна
комiсiя, скJIад якоi затверджуетъся нак€Lзом директора Коледжу, який е tr

головою. ПриймаЛьна комiсiя дiе згiднО з Положенням про Приймальну
комiсiю Коледжу, затвердженим директором КоледЖУ, з ypaxyBaHHrIM вимог
ПОЛОЖеННЯ Про Приймальну комiсiю вищого навч€шьного закJIаду,
ЗаТВеРДЖеНОГО НаКzВоМ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15 жовтня
201'5 року М 1085, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 04
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листопада 2015 року за Jф1353127798. Положення rTpo Приймагrьну комiсiю
Коледхсу оприлюднюеться на веб-сайтi Коледжу.

,Щиректор Коледжу забезпечуе дотримання законодавства Украiни, у тому
числi цього Порядку, Правил прийому,а також вiдкритiсть та прозорiсть

роботи Приймальноi KoMicii.

Рiшення Приймальноi KoMicii, прийняте в межах iT повноважень, е пiдставою

для видання вiдповiдного наказу та/або виконання процедур всryпноi
кампанii директором Коледжу.

Yoi питаннrI, пов'язанi з прийомом до Коледжу, вирiшуються
Приймальною комiсiею на ii засiданнях. Рiшення Приймальноi KoMicii
оприлюднюються на веб-сайтi Коледжу в день ix прийняття або не пiзнiше
наступного днrI 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

Телефон для довiдок:+3 809 7 23 4007 3

5. У цьому Порядку термiни вжито в таких значеннях:

вступне випробування оцiнювання пiдготовленостi вступника до
здобутгя освiтньо-професiйного ступенrI фахового молодшого бака-шавра, що
проводиться у формi iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди, конкурсу творчих таlабо

фiзичних здiбностей вступникiв (д-i - творчого конкурсу) або iнших видiв
вступних випробувань, встановлених вiдповiдно до цього Порядку;

вступник особа, яка подапа заяву(и) про допуск до yracTi в

конкурсному вiдборi на одну (декiлька) конкурсних пропозицiй;

квота для iноземцiв - визначена частина обсяry бюджетних мiсць, яка
використовуеться для прийому вступникiв з числа:
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iноземцiв, якi прибувають на навчання вiдповiдно до мiжнародних

договорiв УкраIни;
закордонних украiЪцiв, статус яких засвiдчено посвiдченням

закордонного украiнця, i якi не проживають гlостiйно в YKpaiHi;
конкурсна пропозицiя - пропозицiя Коледжу щодо кiлъкостi мiсць для

прийому вступникiв на певнi спецiальностi (одну або декiлька спецiалiзацiй,
мов, музичних iHcTpyMeHTiB тощо в межах спецiальностi), форми здобутгя
освiти, курсу, предмету (предметiв), творчих KoHKypciB, вимог до
мотивацiйних листiв всryпникiв, строку навчання на ocHoBi здобутого
освiтнього (освiтньо-квалiфiкацiйного) рiвня або освiтнього ступенrI.
Розрiзняютъ ocHoBHi та небюджетнi KoHKypcHi пропозицii;

конкурсний бал комплексна оцiнка досягнень вступника, яка
обраховуеться за результатами вступних випробувань з точнiстю до одиницi
вiдповiдно до цих Правил прийому;

конкурсний вiдбiр процедура вiдбору вступникiв на KoHKypcHi

пропозицii на ocHoBi конкурсних балiв та/або мотивацiйних листiв для
здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра
вiдповiдно до цих Правил (незалежно вiд форми власностi закладу освiти та

джерел фiнансуваннrl навчання);

мотивацiйний лист - викJIадена вступником письмово у довiльнiй формi
iнформацiя про його особисту зацiкавленiсть у всryпi на певну
освiтньопрофесiйну програму (спецiальнiсть, заклад освiти) та вiдповiднi
очiкування, досягнення у навчаннi та iнших видах дiяльностi, власнi сильнi та
слабкi сторони, до якого у разi необхiдностi вступником може бути додано
копii (фотокопii) матерiалiв, що пiдтверджують викладену в листi iнформацiю;

небюджетна конкурсна пропозицiя - конкурсна пропозицiя, на яку не

надаються мiсця для навчаннrI за кошти державного або мiсцевого бюджеry
(за регiон€ulьним 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 дJuI навчання за державним або

регiональним замовленнrIм (загальний обсяг регiонального замовлення);

рейтинговий список вступникiв - список вступникiв за черговiстю
зарахування на навчаннrI на конкурсну пропозицiю, що форNIуеться вiдповiдно

до цих Правил прийому;
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старшi курси - курси освiтньо-професiйних програм закJIадiв фаховоi
передвищоi освiти, oKpiM першого;

творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для
здобуття освiтньо-гlрофесiйного ступенrI фахового молодшого бакалавра, яка
передбачае очну або дистанцiйну перевiрку та оцiнюваннrl творчих таlабо

фiзичних здiбностей вступника (у тому числi здобутоТ ранiше спецiалiзованоТ
ОСвiти), необхiдних дJuI здобуття фаховоi передвищоi освiти за спецiальнiстю,
яка вкJIючена до Перелiку спецi€tльностеЙ, приЙом на навчанIuI до закладiв

фаховоi передвищоi освiти,за якими здiйснюеться на ocHoBi базовоi або повноi
заГ€LпЬноi (профiльноi) середньоi освiти з урахуванням рiвrш творчих та/або

фiзичних здiбностей вступникiв, наверденого у додатку 1 до цъого Порядку.
За результатами творчого конкурсу виставJIяетъся позитивна оцiнка за шк€lпою
100-200 (з кроком вiд одного до десяти балiв) або ухвалюеться рiшення про
негативну оцiнку вступника (<незадовiльно>>);

технiчна помилка помилка, допущена уповноваженою особою
пРиЙмальноi KoMicii з питань прийняття та розгляду заяв пiд час внесення
вiдомостей про вступника або зrulви до единоi державноi електронноi бази з
питанъ освiти (далi - еШБО), що пiдтверджуеться актом про доttущену
технiчну помилку;

Чергова сесiя приЙому заяв * перiод приЙому заяв та документiв пiд час
вступноi кампанii, визначений Правилами прийому Коледжу вiд п'яти до
тридцяти к€tлендарних днiв.

TepMiH (закордоннi украiЪцi>> вжито у значеннi, наведеному в Законi
УкраiЪи кПро закордонних украiнцiв>.

Iншi термiни.вжито у значеннях, наведених у Законах УкраiЪи <<Про

ocBiry>> та <<Про фахову передвищу ocBiTy>.

особливо небезпечна територiя територiя УкраiЪи, яка визнана
тимчасово окупованою в умовах военного стану вiдповiдно до пункту 3

частини першоi cTaTTi 3 Закону Украiни пПро забезпечення прав i свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територii Украiни>>,

територiальнi громади, що розташованi в раЙонi проведення военних
(бойових) дiй або якi перебувають в тимчасовiй окупацii, оточенннi
(блокуваннi), перелiки яких сформовано в електроннiй формi вiдповiдно до
Положення про iнформацiйну систему формування перелiку територiальних

|ромад, якi розташованi в раЙонi проведення воснних (бойових) дiй або якi
перебувають в тимчасовiЙ окупацii, оточеннi (б:rокуваннi), затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 07 травня 2022 року J\Ъ562, а у разi
вiдсУтностi технiчноi можливостi формуваrIня такого перелiку в електроннiй
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фОРмi - Затвердженi Мiнреiнтеграцii за погодженням з Мiноборони на пiдставi
ПРОПОЗИЦiЙ Вiдповiдних обласних, Киiвськоi MicbKoi вiйськових (вiйськово-
цивiльних) адмiнiстрацiй.

II. Прийом на навчання до Колешку для здобуття ocBiTHbo-
професiйного ступеня фахового молодIшого бакалавра

1. На НаВЧаНня до Коледжу для здобуття фаховоi передвищоТ освiти
приймаються:

ОСОбИ, ЯКi ЗдОбУли базову середню ocBiTy - для здобутгя ocBiTHbo_
професiйного ступеня фахового молодшого бакzutавра за денною формою
ЗДОбУТГЯ ОСвiти одночасно iз виконанням ocBiTHboi про|рами профiльноi
середньоi освiти професiйного спрямування;

особи, якi здобули повну загальну середню ocBiTy (профiльну середню
ocBiry, незалежно вiд здобутотого профiлю).

ДЛЯ ЗДОбУття фаховоi передвищоi освiти за iншою спецiальнiстю
ПРИЙМаЮтъся особи, якi здобули ранiше такий освiтньо-професiйний сryпiнь
чи сryпiНь (piBeHb) вищоТ освiти або мають повну загальну середню ocBiTy та
ЗДОбУВаЮТЪ ОСвiтньо-професiйний ступiнь фахового молодшого бакалавра,
ОСВiТНЪО-КВалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста, ступiнь вищоi
освiти не менше одного року та виконуютъ у повному обсязi iндивiдуальний
навч€tльний план.

2. . ВСтУпники приймаються на навчання на перший курс. Особи, якi
здобули повну загальну середню ocBiTy можуть приЙматисъ на другиЙ
(третiй) курс або на перший курс (зi скороченим строком навчання).

,.ЩЛЯ ЗДОбУТтя фаховоi передвищоi освiти за iншою спецiальнiстю особи
можуть вступати на другий (третiй) кур. або на перший курс (зокрема, зi
скороченим строком навчання).

Вiдрахованi здобувачi ocBiTHbo-KB€lJI i фiкачiйного рiвня молодшого
СПеЦiаЛiСТа Можутъ бути поновленими для здобуття освiтньо-професiйного
ступенrI фахового молодшого бакалавра на ту саму або спорiднену в межах
галузi знань спецiальнiсть у тому самому або iншому закладi освiти на такий
СаМИЙ абО наступниЙ курс, на спецiальнiсть iншоi галузi знань на такий самий
або попереднiй курс.

ВiДРаХОванi здобувачi вищоi освiти ступенiв моJIодшого бакалавра,
бакалавра мають право бути поновленLiми для здобуття ocBiTHbo-
професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за iндивiдуальною
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програмою на ту саму або спорiднену в межах галузi знань спецiальнiсть у
ToInry самому або iншому закJIадi освiти.

3. Прийом на навчання проводиться за спецiальнiстями (спецiалiзацiями)
вiдповiдно до Перелiку галузей знанъ i спецiальностей, зz якими
здiЙснюеться пiдготовка здобувачiв вищоi освiти, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29 квiтня 2015 року Jф 26б.

Прийом вступникiв на навчання проводиться на концlрснi
пропозицii, якi самостiйно формуе Коледж, вiдповiдно до наявних лiцензiй, та
вносить до е.ЩБО у визначенi цим Порядком строки.

Назви конкурсних пропозицiй формуrоться без позначок та скорочень

державною мовою i можуть дублюватися iншими мовами.

4. Особливостi прийому на навчання для здобуття фаховоi передвищоi
освiти осiб, мiсцем проживання яких е тимчасово окупована територiя,
територiя населених пунктiв на лiнii зiткнення та адмiнiстративнiй межi або
якi переселилися з неi пiсля 01 сiчня 2022 року, в частинi проходженшI рiчного
оцiнювання та державноi пiдсумковоТ атестацii, отримання документа
державного зр€вка про базову середню ocBiTy або повну загаJIьну середню
ocBiTy (якщо особа не отримала документ про ocBiTy вiдповiдно до
законодавства), визначаються вiдповiдно до Порядку прийому для здобуття
вищоi, фаховоi передвищоi та професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти осiб,
якi проживають на тимчасово окупованiй територii Автономноi Республiки
Крим та MicTa Севастополя, тимlIасово окупова}Iiй територii окремих районiв
.Щонецькоi та Луганськоi областей, територii населених гryнктiв на лiнii
зiткнення та адмiнiстративнiй межi, затверд}ке}Iого наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 01 березня 2021 року JФ 271, зареестрованого в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни 15 квiтня 2021 року за N 505lЗ6|27 (далi - нак€в

Nэ 271).

Особливостi прийому на навчаннri д.ltяt здсlбуття фаховоi передвищоi
освiти осiб, якi зареестрованi на особливо небезttс.tt+iй TeprlTopii та знаходяться
на особливо небезпечнiй територii, або при},1усово переп,riщенi (депортованi)
на тимчасово окуповану територiю, територirо РосiйськоI Федерацii або
Ресггублiки Бiлорусъ визначено у роздiлi VII цих Правил.

5. Особливостi прийому на навчання до Коlrел>tсу визIIачаIоться Правилами
прийому до Коледжу, якi розробляються зr,iдно з зако}rодавством.
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III. Щжерела фiнансування здобуття освiтrlьо-професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра

1, ФiнансуваншI пiдготовки здобувачiв освiтнъо-професiйного ступенrI
фахового молодшого бакалавра у Коледжi здiйснюеться:

за рахунОк видаткiв мiсцевих бюджетiв (за р егi ональним замовленням);
за коштИ фiзичних або юридичних осiб (на умовах контракту).

2. Громадяни УкраiЪи маютъ право безоплатно здобувати фаховупередвищу ocBiTy у Коледжi на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно до стандартiв
фаховоi передвиЩоi освiтИ, якщО вонИ не здобУли фахову передвиulу ocBiryабо освiтньо_ква,пiфiкацiйний рiвенъ молодшого спецiалiста впродовжвосьми попереднiх pokiB за кошти державного або мiсцевого бюджеry.
особи, якi здобули повну загальну середню ocBiTy за кошти державного абомiсцевого бюджету, можуть вступати для здtобут,гя освiтньо-професiйного
ступеня фахового молодшого бака-гlавра на ocнoBi базовоi середнъоi освiти
лише за кошти фiзичних або юридичних осiб.

3. Iноземцi та особи без громадянства, у тоN4у числi закордоннi украiнцi,ЯКi ПОСТiЙНО ПРОЖИВаЮТЬ В YKPaiHi, особи, яких 1]изнаIIо бiженцями, та особи,якi потребуютъ додаткового захисту, мають праl]о на здобуття фаховоiпередвищоi освiти HapiBHi з |ромадянами Украiни зокрема, за кошти
мiсцевого або державного бюджету.

5, особи, якi навчаютъся в Коледжi MaIoTb право на здобуття освiти
одночасно за декiлькома освiтнъо-професiйlIими IIрограмами, а також удекiлькоХ закJIадах фаховоi передвищоi ( вищоr') осгзiти за рiзними формамиздобуття освiти за умови отримання тiльки однiеi освiти за кошти державнго,
мiсцевого бюджеry.
не допускаеться одночасне навчання за дво]\4а чи бiльше спецiальностями
(спецiа-гriзацiями, освiтнiми про|рамами, рiвттяп,ttт. ступенями, формамиздобуття освiти) за кошти державного або мiсцевого бюркетiв.

rV, Обсяги прийому та обсяги державного (рег!o'!litЛtэ}lого) замовлепня

1. ПрийОм на навчаншI здiйснюетъся lз Meiliax лiцеriзованого обсяry.
Прийом на навчанIш на старшi курси здiйснюсться в межах вакантних мiсцьлiцензованого обсяry

ЛiЦеНЗОВ аНИЙ ОбСЯГ ВИЗНаЧае максималья у tc iл ь к i сть здобувачiв фаховоiпередвищоТ освiти на одному Kypci (роцi ,,unuu,,,,"1, яким Коледж може
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одночасно забезпечити здобуття фаховоi передвищоi освiти вiдповiдно до
лiцензiйних умов.

2. Прийом на навчання за регiональним замовленням (за кошти
мiсцевого бюджету) здiйснюетъся регiональним замовником. MiHicTepcTBo
освiти i науки Украiни, iншi державнi, регiональнi замовники здiйснюють
розмiщеннrl державного (регiонального) замовлення в розрiзi закладiв освiти,
спецiальностей (спецiалiзацiй, конкурсних пропозиltiй - у разi необхiдностi),
форм здобуття та основи здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового
молодшого бакалавра. Розподiл мiсць державI{ого (рсгiонального) замовлення
мiж основними конкурсними пропозицiями в межах вiдповiдноi сгrецiальностi
(предметноi спецiальностi, спецiалiзацii) заклали освiти здiйснюють
самостiйно.

Прийом на навчаннrI за кошти державIIого (л,riсцевого) бюджеry (за
державним або регiоналъним замовленням) здiйсttrоють заклади освiти, якi
маютъ лiцензiю на пiдготовку здобувачiв фаховот передвищоi освiти за
освiтньо-професiйним ступенем фахового N,lоjjоl]шого бакалавра за
вiдповiдНою спецiаrrьнiстю, отриману не пiзнilrtе tIi;lt 3l грудн я 2O2t року, за
коштИ фiзичниХ та/або юридичних осiб - не гtiзtlitttr: ttirK 31 травня 2О22року.

3. обсяг прийомУ за кошти фiзичних або tоtlи/tичних осiб на ocHoBHi
koнkypcнi пропозицii визначаеться Коледrкеп,т ), межах рiзницi мiж
лiцензованим обсягом з урахуванням його по7liлу зlt iiltlрп.tами здобуття освiти
та загЕLльним обсягом бюджетних мiсцъ. Цей обсяг може кориryватись з

урахуванням фактичного виконаншI державного (рс гi оналыrого) замовлення.
обсяг прийомУ на небюджетнУ конкурсIIу шl]опозицiю визначаеться

Коледжем у межах лiцензованого обсягу з урli)i\/i].1l:lllяп.t його подiлу за
формами здобуття освiти.

4. Загальний обсяг бюджетних мiсць лjIя основrIих конкурсних
пропозицiй, обсяг прийому за кошти фiзичних або tорлrличтl]Jх осiб на ocHoBHi
KoHKypcHi пропозицii, обсяг прийому на Heбtol()Kс'j];i KortKypcHi пропозицii
визначаетьсЯ у Правилах прийому в межах лiцсrlзiйного обсяry (пiсля
отриманшI необхiдноi iнформацii вiд державного (регiоналr,,ного) замовника)
та оприлюднюються на офiцiйному вебсайтi (вебстоlэ i l t t ri ) Iiоледжу.
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V. Строки прийому заяв та документiв, конкурсного вiдбору та

зарахування на навчання

t. Для вступникiв на ocнoBi базовоi середпьоi освiти за денною

формою здобутгя освiти:

1) ре€страцiя елеrсгронних кабiнетiв вступникiв, завантаження

необхiдних докуN[ентiв розпочинаеться 23 червня та завершуеться 13

липня;
прийом заяв та дочл\dентiв, визначених роздiлом VI цього Порядку,

починаеться 30 червня та закiнчусться L3 липня о 18.00 год;

2) творчi конкурси проводяться з 14 липня до2l лицня;

творчi конкурси проводяться в один тур.

творчi конкурси для всryпникiв, якi зареестрованi на особливо

небезпечнiй територii проводяться дистанцiйно за ix звернеЕням;

3) рейтинговий список вступникiв, якi вступають на ocHoBi

вступних випробувань iз зазначенням рекомендованих до зарахування

формуеться на ocHoBi конкурсного бала з повiдомленням про отримання чи

неотриманнrI ними права на здобутгя фаховоi передвищоi освти за

регiоналъним замовленнrIм та оприлюднюеться не пiзнiше 12.00 год. 2б

липня;
4) вступники, якi отримzulи рекомендацii до зарахуваншI, мають

виконати вимоги до зарахування на мiсця регiоналъЕого замовлення до

12.00 год.28 липня;
5) зарахування вступникiв вiдбуваеться:

за регiоН€UIьниМ замовлеНням - не пiзнiше 18.00 год. 30 липня;

2. М вступникiв на ocнoBi повноi загальноi (профiльноl) середньоi

освiти за денною або дуалъною формою здобутгя освiти:

1) реестрацiя електронних кабiнетiв вступникiв,завантаження

необхiдних документiв розпочинаеться 01 липня та завершуеться 05

серпня;
2) прийом зztяв та документiв, передбачених роздiлом VI цъого

Порядку, розпочинаеться 14 липня;
3) прийом заяв та документiв закiнчуеться:
о 18.00 год. 05 серпня- для осiб, якi вступають на ocнoBi творчих

KoHKypciB;

t
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4) творчi конкурси проводяться в кiлька потокiв з 08 серпня по 1б

серпня вI&пючно
творчi конкурси для всryпникiв, якi зареестрованi на особливо

небезпечнiй територiт проводяться дистанцiйно за ik зверненЕ,Iм;

5) рейтинговиЙ список вступникiв, якi встуrrають на ocнoBi творчих

koHkypciB iз зазначеннrIм рекомендованих до зарахування формуеться на

ocHoBi конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицiею з

повiдомленням про отримання чи неотримання ними права на здобутгя

освiтньо_професiйного ступенrI фахового молодшого бакагrавра за

регiональним замовленнrIм та оприлюднюеться не пiзнiше 12.00 год. 01

вересня;
6) вступники, якi отрим€lли рекомендацii, повиннi виконати вимоги

до зарахуваннrI на мiсця регiонального замовленIUI до 12.00 год. 06

вересня;
7) зарахування вступникiв вiдбуваеться:

за регiон€lJIьним зЕ}мовленням - не пiзнiше 12.00 год. 08 вересня;

за кошти фiзичних або юридшIних осiб - не пiзнiше 12.00 год. 1б

вересня;
8) переведення на BaKaHTHi мiсця регiона.rrьного замовлення осiб, якi

зарахованi на навчаннrI за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBi

повноi загальноi (профiльноi) середньоi освiти (у межах цъого Порядку),

проводиться не пiзнiше 2б вересня.

YI. Порядок прийому заяв та документiв для участi у конкурсному
вiдборi на навчання до Коледжу

1.Вступники на навчання до Коледжу для здобуття фаховоi гlередвищоi

освiти на ocцogi базовоi або повноi загальноi (профiльноr) середньоi освiти

подають заrIви:

тiлъкИ В електроннiЙ формi, (череЗ електронниЙ кабiнет), KpiM

визначених у цьому пунктi випадкiв;

тiльки у паперовiй формi:
за наявностi розбiжностей в даних встуtIника в е,ЩБО ( прiзвище, iм'я,

по батьковi, дата народження, стать, цромадянство тощо) та у вiдповiдному

докуиентi про ранiше здобуту повну загальну (профiльну) середню ocBiry та

у сертифiкатi зовнiшнъого нез€шежного оцiнювання (у разi ix подання);

у разi подання iноземного документа про ocBiry;
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у разi подання документа про повну загапьну середню ocBiTy,

виданого до запровадження фотополiмерних технологiй iх виготовленшI;

у разi разi поданнrI документiв iноземцями та особами без

|ромадянства;
у разi поданнrI змви пiсля завершення cTpoKiB роботи електроних

кабiнетiв;

у разi неможливостi зарееструвати електронний кабiнет або подати

заяву в електроннiй формi з iнших причин, що пiдтверджено довiдкою
Приймальноi KoMicii Коледжу.

2. Iншi категорii вступникiв, KpiM зазначен:rм у пунктi 1 цього

роздilry, подають змви тiльки в паперовiй формi.
3. Заява в електроннiй формi подаеться вступником шJшхом

заповнення електронноТ форми в режимi онлайн та розгJuIдаеться
Приймальною комiсiею Коледжу у порядку , визначеному законодавством.

У Коледжу створю€ться коЕсультацiйний центр при Приймальнiй

KoMicii для наданнrI допомоги вступникам пiд час подання змв в електроннiй

формi. Вступники можуть звернутися до консультацiйного центру буль-

якого закJIаду освiти з метою створеншI електронного кабiнеry, внесення заяв

в електроннiй формi.
4. Заява в паперовiй формi подаеться вступником особисто до

Приймальноi KoMicii Коледжу. Вiдомостi кожноi заяви в паперовому виглядi

рееструе уповноважена особа Прийма-гlъноi KoMicii в еДЕБО в день
прииняття з€UIви.

5. У заявi вступники вк€tзують конкурсну пропозицiю iз з€вначенням

спецiальностi (предметноi спецiальностi, спецiалiзацii, освiтньо-професiйноi

програми) та форми здобуття освiти.

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

"Претендую на rlacTb в KoнKypci на мiсця регiонального замовлення i

на }пIасть в koнkypci на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб у разi
неотримання рекомендацii за цiею конкурсною пропозицiею за кошти

регiоналъного бюджету ( за регiонЕtпьним замовленням)";

"Претендую наrIасть в KoнKypci виключно намiсця за кошти фiзичних
та юридичних осiб, повiдомлений про неможливiстъ переведення в межах

всryпноi компанii на мiсця регiоншlьного замовлення".
Пiд час подання зЕuIв на небюджетну конкурсну пропозицiю

вступники претенд}ютъ на r{астъ в KoнKypci виключно за кошти фiзичних
або юридичних осiб i поiнформованi про неможливiсть переведенIIя в межах
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вступноi кампанii на мiсця державного або регiон€lльного замовлення, у
зЕUIвах зазначають: ((Претендую на rIасть у KoHкypci виключно на мiсця за

кошти фiзичних таlабо юридиЕIних осiб, повiдомлений про неможливiсть
переведення в межах вступноi кампанii на мiсця державного або

регlон€lJIьного замовлення).
б. Пiд час подання змви в паперовiй формi вступник пред'являе

особисто оригiнали:

документа (одного з документiв), що посвiдчуе особу, передбаченого
Законом Украiни <Про единий державний демографичний реестр та

документи, що пiдтверд}q.ють громадянство, посвiдчують особу чи
спецiальний стаryс>>. Особи, якiим виповнилося 14 poKiB пiсля 01 вересня
202| року, можутъ вступати за свiдоцтвом про народження за р{ови
пред'явлення особисто доку!{ента (одного з документiв), що посвiдчують
особу передбаченого Законом УкраiЪи <Про единий державний
демографiчний реестр та документи, що пiдтверджують |ромадянство,
посвiдчують особу чи if спецiальний статус) впродовж 90 календарних днiв
пiсля зар€жування. В iншому випадку наказ про зарахування скасовуеться в

частинi, що стосуетъся цiеi особи.
вiйськово-облiкового документа (у вiйськовозобов'язаних - вiйськових

квиткiв або тимчасових посвiдчень, а у призовникiв - посвiдчень про
приписку до призовних дiльниць), KpiM випадкiв, передбаченlтх
законодавством;

документа (державного зразка) про ранiше здобутий освiтнiй
(освiтньоквшriфiкацiйний) piBeHb, ступiнь фаховоi передвищоi, вищоi освiти,
на ocHoBi якого здiйснюеться вступ, якщо iнформацiя про нього не

зберiгаеться в единiй державнiй електроннiй базi з питань освiти;
Вступники, якi проживають на тимIIасово окупованiй територii

УкраiЪи або переселилися з Hei пiсля 01 сiчня 2022 роц, а також вступники,
якi проживають на територii населених гryнктiв на лiнii зiткнення та
адмiнiстративнiй межi, подають документи з ypaxyBaHHrIM особливостей,
передбачених наказами М 271.

Всryпники, мiсце проживання яких зареестровано (задекларовано) на
росооливо неOезпечнlи територ11, з€}значае це в зчUIвl.

Якщо з об'ективних причин документ про здобутий освiтнiй
(освiтньоквалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь фаховоi передвищоi, вищоi освiти
вiдсутнiй, може подаватись довiдка державного пiдприемства <Iнфоресурс)
або виписка з Реестру документiв про ocBiry СШБО про його здобутгя, у
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ToInry числi без поданшI додатка документа про здобутиЙ освiтнiЙ (освiтнъо-
квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь фаховоi передвищоi, вищоi освiти.

7. До заяви, поданоi в паперовiй формi, всryпник додае:
копiю документа (одного з документiв), що посвiдчуе особу,

передбаченого Законом Украiни <Про единий державний демографичний

реестр тадокументи, що пiдтверджують громадянство, посвiдчують особу чи
спецiа-пьний стаryс>>;

копiю вiйсъково-облiкового документа ( у вiйсъковозобов'язаних -
вiйськових квиткiв або тимчасових посвiдченъ, а у призовникiв - посвiдчень
про приписку до призовних дiльниць), KpiM випадкiв, передбачених
законодавством;

копiю документа (лержавного зразка) про ранiше здобутий освiтнiй
(освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь фаховоi передвищоТ, вищоi
освiти, на ocнoBi якого здiйснюеться вступ, якщо iнформацiя про нъого не
зберiгаетъся в единiй державнiй електроннiй базi з питань освiти;

чотири кольоровi фотокартки розмiром 3 х 4 см;
письмову згоду вступника на обробку персонЕtльних даних.
Всryпники, 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 сiчrrя 2022

року), та екзаменацiйного листка з фотокарткою.
Iншi копii документiв подаються вступником, якщо це викJIикано

особливими прийомами вступу на вiдповiднi KoHKypcHi пропозицii,

установленi законодавством, у строки, визначенi для прийому документiв.
8. Копii докучлентiв, що засвiдчують пiдстави для отриманшI

спецiальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фiзичних або

юридиtIних осiб на ocнoBi повноi загЕLгIьноi (профiльноi) середньоi освiти, на
переведення на BaKaHTHi мiсця державного або регiонального замовленIuI,

вступник подае особисто одночасно з виконаннrIм вимог дjul зарахування на
мiсця за кошти фiзичних або юридичних осiб, аlrе не цiзпiше нiж 25 жовтня.

Не поданi своечасно документи, що засвiдчують пiдстави дJuI

отримuшшI спецiальних умов на переведення на BaKaHTHi мiсця державного
замовлення унеможJIивлюють Тх реалiзацiю.

9. Yci копii документiв засвiдчуються за оригiнЕulами Приймальною
комiсiею Коледжу. Копii документq що посвiдчуе особу, вiйськового квитка
(посвiдченшI про приписку) не пiдлягають засвiдченню. Копiiдокументiв без
пред'явлення оригiналiв не приймаються.
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10. Прийм€шьна комiсiя здiйснюе перевiрку пiдстав спецiальних умов

для осiб, якi зараХованi на навчання за коштИ фiзичних або юридиtIних осiб,

на переведеЕня на BaKaHTHi мiсця держЕшного або регiонального з€II\4овлення.

11. ПриймЕtпьна комiсiя розглядае зЕ}rIви та докуI![енти всryпникiв i

приймае рiшення про доIryск до ylacTi в конкурсному вiдборi для встуrry на

навчаннrI до Коледжу протягом трьох робочих днiв з дати реестрацii заяви в

едЕ,Бо, апе не пiзнiше наступного днJI пiсля завершення прийому

документiв. Оприлюднення поточних рейтингових спискiв вступникiв

здiйснюсться на веб-сайтi Коледжу на пiдставi даних, внесених до еДЕБО,

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною

лiцензiею i сертифiкатом про акредитацiю вiдповiдноi освiтньо-гlрофесiйноi

програми (спецiальностi) фiксуеться в змвi вступника i пiдтверджуютъся

його особистим (ква-гriфiкованим електронним) пiдписом пiд час поданнrI

з€UIви.

13.Паперова заява, зареестрована в еЩБо, може бути скасована

коледжем на пiдставi рiшення Прийма-тlъноi koMicii до дати закiнчення

прийому документiв на навчаннrI для паIIерових зЕшв та не пiзнiш як за день

до дати закiнчення поданнrI електронних заяв за умови доtryщення технiчноi

помилкИ пiд чаС внесеннЯ вiдповiдНих даниХ до С,.ЩБо, Що пiдтверджуеться

актоМ про допУщену технiчну помилку, сформованим в е.ЩБо. Скасована

з€UIва вважа€ться неподаною, а факт такого подання анулюеться в еlЩ,БО,

14. Пiд час гlрийняття на навчання осiб, якi подаютъ документ про

здооутиИ за кордоноМ ступiнЬ (piBeHb) освiти (далi - .Щокумент),

обов'язковою е процедура визнаннrI i встановленнrI еквiвалентностi

.Щокуruента, що здiйснюетъся вiдповiдно до нак€ву MiHicTepcTBa освiти i

науки Украiни вiд 05 травня 2015 року J\b 504 <<.Щеякi питаннrI визн€шнrI в

YKpaiHi iноземних документiв про ocBiTy>>, зареестрованого в MiHicTepcTBi

юстицii УкраiЪи 27 травня 2015 року за Ns 6|4127 059.

15. Пiд час прийIIяття на навчання осiб, якi подають документ про

виц{у ДУховну ocBiTy, виданий закJIадом вищоI луховноi освiти до 01 Bepecнrl

2018 РокУ, обов'язковим е подання Свiдоцтва про державне визнанIUI

документа про виIцу Духовну ocBiry або рiшення вченоi ради закJIаду вищоi

освiти, до структури якого входить закJIад освiти, який здiйснюе пiдготовку

за освiтньо-професiйним ступеЕем фахового молодшого бакалавра, щодо

визнання з€вначених документiв вiдповiдно до Порядку державного

визнанIuI документiв про виIIry Духовну ocBiry, HayKoBi ступенi та вченi

звання, виданих вищими духовними навч€Lпьними закJIадами, затвердженого

постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд t9 серпня 2015 року Ns 652.
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YII. Конкурсний вiдбiр, його органiзацiя та проведення

1. Конкурсний вiдбiр на навчання для здобуття фаховоi передвищОi освiти

здiйснюеться за результатами вступних випробувань:

для вступу на ocHoBi базовоi середньоi освiти на мiсця ДеРЖаВНОГО

(регiонального) замовлення - у формi творчих KoHKypciB-

,.Щля всryпу на ocHoBi базовоi середньоI освiти на мiсця За КОШТИ

фiзичних або юридичних осiб - на ocнoBi розгляду мотивацiйних

листiв або творчих KoHKypciB.

для вступу на ocHoBi повноi (профiльноr) загальноi середньоi ОСвiТИ

на мiсця державного фегiонального) з€Iмовлення у формi ТВорЧИХ

KoHKypciB.

дJIя встугrу за кошти фiзичних або юридиIIних осiб на ocHoBi повноi

(профiльноr) загальноi середньоi освiти здiйснюеться на пiдставi рОЗГJIЯДУ

мотивацiйних листiв або творчих KoHKypciB.

в iнших випадк€tх - вiдповiдно до Правил прийому.

2. Конкурсний вiдбiр проводиться на ocHoBi конкурсного бала

фозгляду мотивацiйних листiв), який розр€lховуеться вiдповiДно ДО ЦИХ

Правил прийому.
3. Дlя конкурсного вiдбору осiб, якi на ocнoBi базовоТ або повнОi

загальноi (профiльноi) середньоi освiти вступають на навчання для ЗдобУття

фаховоi передвищоi освiти, зараховуютъся результати творчого кОнКУРСУ,

(розгляду мотивацiйного листа) у встановлених цими ПравилаМИ ПРИЙОМУ.

4. Конкурсний бал (КБ) обчислюеться:

1) дл" встугIу на ocIIoBi базовоi або повноi загальноi (профiльноi)

середньоi освiти на мiсця державного (регiонатtъного) заМоВлеННrI:

КБ: ТК
де ТК - оцiнка творчого конкурсу;

Щля осiб, заресстрованих у селах, якi здобули у piK вступу базову або повну

загальну середню ocBiry у закJIадах освiти, що знаходяться на територii сiл,

конкурснпйбалмножиться на сiльський коефiцiент (СК). СК дорiвнюе 1,05.

Приймальна комiсiя здiйснюе шеревiрку документiв, що пiдтверДЖУIОТЬ

зареестроване (задеклароване) мiсце проживання особи, на вiдпОвiДНiСТЬ

вимогам законодавства, в тому числi Порядку створення, веденЕя та

адмiнiстрування peecTpiB територiальних громад, затвердженого посТанОВОЮ
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Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 07 лютого 2022 року Jt265, затверджуе ix
своiм рiшенням i вносить iнформацiю до СШБО.
у разi поданшt вступником зzlяви в електроннiй формi приймалъна комiсiя

здiйснюс перевiрку вiдповiднот iнформацii на пiдставi його сканованоi копii

(фотокопф.
5. В iнших випадках конкурсний бал розраховуеться вiдповiдно до

Правил прийому.
6. Коледж у Правилах прийому самостiйно визначае мiнiмальне

значенIUI кiлъкостi балiв з вступних випробувань, з якими вступник

допускаеться до 1^lacTi у конкурсному вiдборi.
'7. Програми творчих KoHKypciB затверджуються головами

приймалъних комiсiй закладiв освiти не пiзнiше нiж 10 травня вiдповiдного

року вступноi кампанii. Не допускаетъся введення до творчих KoHKypciB

завдань, що виходятъ за межi зz}значених програм.

Програми творчих KoHKypciB, критерii оцiнювання пiдготовленостi

вступникiв оприлюднюютъся на вебсайтi Коледжу.

Враховуючи необхiднiсть cTBopeHHrI безпечних i нешкiдливих )л\4ов та

дотриманнЯ медико-Санiтарних вимог, вступнi випробуваннrI (творчi

конкурси) проводяться в дистанцiйнiй формi.
вимоги до мотивацiйних листiв затверджуютъся головами

приймальних комiсiй та оприлюднюються на вебсайтi (вебсторiнцi) Коледжу

не пiзнiше 1 червня. Коледж проводить перевiрку мотивацiйних листiв на
.-

оригiнальнiсть тексту та забезпечуе можливiсть доступу до результатlв тако1

перевiрки уповноваженому з питань запобiганнrl та виявлення коругlцii.

8. особи, якi без поважних причин (визнаних такими за рiшенням
приймалъноi KoMicii) не з'явилися на вступнi випробування у визначений

розкJIадом час, особи, знання яких було оцiнено балами нижче встановленого

Правилами прийому мiнiмЕUIьного значення, а також особи, якi забрали

документи пiсля дати закiнчення прийому документiв, до yracTi в

конч/рсному вiдборi не догryскаються.
Перескладання вступних випробувань не допускаеться.

9. Дпеляцii на результати вступЕих випробувань, проведених

коледжем, розглядае Апеляцiйна комiсiя коледжу, склад та порядок якоТ

затверджуетъся нак€вом директора, з урахуванням необхiдностi залуrенЕя до

Ti дiяльностi представникiв громадськостi, органiв студентського

самоврядування, зовнiшнiх експертiв.

10. Вiдомостi щодо результатiв вступних випробувань вносяТЬСЯ ДО

ешБо.
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11. Офiцiйне оголошення резулътатlв творчих конкурсlв на мlсця

державного або регiонального замовлення, та iнформацiю про досягнення

мiнiмалЬногО прохiдного бала, здiйснюеться цшяхом розмiщення
вiдповiдних вiдомостей на офiцiйному вебсайry (вебсторiнцi) Коледжу та

вIIоситься до е,Щ,Бо не пiзнiше наступного дня пiсля ix проведення.

12. Рiшенням прийм{tпьноi KoMicii результати щодо встугt)' На ПеВНУ

конкурсну пропозицiю можуть бути зарахованi за заявою вступника для

yracTi в конкурсному вiдборi на iншу конкурсну пропозицiю.

YПI. Спецiальнi умови участi в конкурсному вiдборi для здобуття

освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра.

1. СпецiальнимИ умовамИ на здобУття фаховоi передвищоi освiти за

кошти державного або мiсцевого бюджету (за державним або регiональним
замовленням) с:

зарахуваннrI за результатами позитивноI оцiнки творчого конкурсу на

мiсця державного або регiонального запdовлення;

переведенIlя на BaKaHTHi мiсця державного або регiонального

замовлення осiб у порядку, передбаченому цим Правилами, якщо вони

зарахованi Еа навчання за iншими джерелами фiнансування на основну

конкурсну пропозицiю.

_ 2.Проходять вступнi випробування у формi творчого конкурсу та в РаЗi

отримання позитивноi оцiнки рекомендуються до зарахування на навчання за

кошти державного або мiсцевого бюджету (за державним або регiональним
замовлеНням) (rcpi* випадку, якщо в заявi з€вначено: <<Претендую на ylacTb у
KoHKypci виюIючно на мiсця за кошти фiзичних та/або юридиIIних осiб,

повiдомлений про неможливiсть переведеннrI в межах всryпноi кампанii на

мiсця державного або регiонального замовленно):

особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пунктiв 10-14

cTaTTi 7 Закону УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального

захисту);
особи з iнвалiднiстю, якi неспроможнi вiдвiдувати закJIад освiти (за

рекоменДацiеЮ органiВ охоронИ здоров'я та соцiа.гtьного захисту населення);

особи, визнанi постражд€tлими уIасниками Революцii Гiдностi,

rIасниками бойових дiй вiдповiдно до Закону Украiни <<Про статус BeTepaHiB

вiйни, гарантii iх соцiального з€tхисту), у тому числi Ti з них, якi прОХОДЯТЬ

вiйськову службу (KpiM вiйськовоспужбовцiв строковоi служби) в пОРЯДКУ,
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визначеному вiдповiдними положеннями про проходження вiйськовоi слУЖбИ

цромадянами Украiни;
дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiruryвання, особи з ix числа;

особи, мiсцем проживаннrI яких е тимчасово окупована територiя,

територiя населених пунктiв на лiнii зiткненrrя та адмiнiстратиВноi меЖi (ЯКi

не зареестрованi як внутрiшньо перемiщенi особи) або переселилися з неi пiсля

01 сiчня 2022 року.
особи, мiсце проживання яких зареестровано (задекларовано) на

особливо небезпечнiй територрii.

дiти загиблих (померлих) осiб, визначених у частинi першiй статгi 101

Закону УкраiЪи "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii iх соцiалъного захисту'l,

особи з ix числа;

особи, один з батькiв яких загинув або помер внаслiдок пораненЬ,

калiцтва, контузii чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час ylacTi у
Революцii Гiдностi;

особи, один з батькiв яких був 1..rасником бойових дiй на територii iнших

держав, якi загинули (пропали безвiсти) або померли внаслiдок пор€шення,

контузii чи калiцтва, одержаних пiд час 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 вiйськовосJryжбовцем,

який загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою особою пiд ЧаС

виконаннrI ним обов'язкiв вiйсъковоi сrryжби;

особи, у яких один iз батькiв (усиновлювачiв) був полiцейським, яl<утй

загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою особою пiд час виконаНня ниМ

службових обов'язкiв, протягом тръох poKiB пiсля здобуття вiдповiДноi

загальноi середнъоi освiти;

особи з iнвалiднiстю I, II груп та дiти з iнвалiднiстю BiKoM до 18 poKiB,

яким не протипокЕване навчання за обраною спецiальнiстю;

особи з iнва_пiднiстю з числа 1^rасникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapii на

Чорнобильсъкiй АЕС та потерпiлих вiд Чорнобильськоi катастрофи, щодо

яких встановлено причинний зв'язок iнвалiдностi з ЧорнобильСьКОЮ

катастрофою, xBopi внаслiдок Чорнобильсъкоi катастрофи на променеВУ

хворобу, - категорiя 1 та особи, якi постiйно прожив€uIи у зонi безумовного

(обов'язкового) вiдселення з моменту aBapii до прийнrIття постанови ПрО

вiдселення, (катего рiя 2),

дiти осiб, визнаних постражд€шими }п{асниками Революцii Гiдностi,

}часниками бойових дiй, особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiДно
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до Закону УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiапьного

захисту));

шахтарi, якi мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж три роки, а
також протягом трьох poKiB пiсля здобуття загальноТ середньоТ освiти особи,

батьки яких е шахтарями та мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж 15

poKiB або якi загиЕули внаслiдок нещасного випадку на виробництвi чи ст€tли

особами з iнвалiднiстю I або II групи;

iноземцi та закордоннi украiЪцi у межах квоти для iноземцiв.

Iнформацiя щодо осiб, якi мають права на спецiальнi умови ylacTi у
конкурсному вiдборi пiд час всцпу, вноситься до еШБО (iз додашхям
сканованих копiй документiв, що пiдтверджують цi права).

3. Якщо кiлькiстъ вступникiв, яких рекомендовано до зарахуваннrI

вiдповiдно до пункту другого цього роздiлу та якi пiдтверджують навчаннrI,

перевищуе тридцять вiдсоткiв наданого загЕrльного обсяry бюджетних мiсць
за певною спецiальнiстю (спецiалiзацiею), то Коледж може зверЕутись до
вiдповiдного регiонапьного замовника щодо збiльшення загального обсяry
бюджетних мiсцъ на обсяг цього перевищення в межах лiцензованого обсяry
вiдповiдноi спецiальностi.

4. Можуть бути переведенi на BaKaHTHi мiсця державного або

регiонального замовлення в порядку TaKi категорii осiб, зарахованi на навчання

за iншими джерелами фiнансування на основну конкурсну пропозицiю, якщо
вони здобули позитивну оцiнку на творчому KoHKypci у встановленi

Правилами прийому строки :

вступники на ocнoBi повноi заг€шьноi (профiльноi) середньоi освiти, якi
подzrли документи, що пiдтверд)Iq/ють спецiальнi умови здобуття фаховоi
IIередвищоi освiти за кошти державного або мiсцевого бюджеry, передбаченi

tIyHKToM другим цього роздirry, пiсля завершення прийому документiв, uLле не

пiзнiше 31 жовтня;
особи, якi е внутрiшньо перемiщеними особашrи вiдповiдно до Закону

Украiни кПро забезпеченшI прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб>; дiти
з багатодiтних сiмей (п'ятъ i бiльше дiтей).

IX. Рейтинговi списки вступникiв та рекомендацii до зарахування

1. Рейтинговий список вступникiв формуеться за категорiями в такiй
послlдовност1:



2|

вступники, якi мzlють право на зарахуваннrt за результаТаМИ ПОЗИТИВНО1

оцiнки творчого конкурсу на мiсця державного або регiонапьного замовлення;

вступники, якi мають право на зарЕжуваIIня на заг€шьних умовах.

2. Список вступникiв, якi маютъ право на зарахування, впоряДКОВУеТЪСЯ

в межах кожноi зазначеноi в гryнктi першому цього роздirry категорii:

за конкурсним ба-пом вiд бiльшого до меншого;

за результатами розгjIяду мотивацiйних листiв в iнших випадках.

При проведеншI конкурсного вiдбору на мiсця за кошти фiзичних та

юридиtIних осiб тiльки за результатами розгJUIду мотивацiйних листiв,

побудова рейтингового списку за результатами оцiнювання мотивацiйних

листiв здiйснюеться лише у випадку, коли кiлъкiстъ вступникiв перевипIуе

кiлькiсть мiсцъ лiцензованого обсяry видiленого для вiдповiдноi категорii

всryпникiв у поточному роцi. у випадку коли кiлькiсть вступникiв не

перевищуе кiлькiсть видiлених мiсць лiцензованого обсяry рейтинговий

список формуетсья в алфавiтному порядку.

3. У рейтинговому списку вступникlв з€вначаються:

прiзвище, iм'я, по батьковi (за HuuIBHocTi) всryпника;

конкурсн ий бал вступника;

ознака пiдстав для зарахування за результатами позитивноi оцiнки творчого

конкурсу на мiсця державного або регiоналъного замовленнrI;

освiтньо-професiйний ступiнь, спецiальнiсть,

назва конкурсноi пропозицii,

форма здобуття освiти.

Прiзвища вступникiв, мiсцем проживаннrI яких е тимчасово окупована

територiЯ, територiя населених пунктiв на лiнii зiткнення, адмiнiстративнiй

межi, особливо небезпечна територiя (якi не зареестрованi як внутрiшньо

перемiщенi особи) або переселилися з Hei пiсля 01 сiчня 2022 роЦ, пiдлягаютЬ

шифруванню у Bcix iнформацiйних системах.

4. Рейтинговi списки формуються приймальною комiсiею з е,ЩБО та

оприлюДнюються у повному обсязi на офiцiйному вебсайтi (вебсторiнцi)

Коледжу.
5. Списки всryпникiв, рекомендованих до зарахуваннrI за кошти

державного або мiсцевого бюджеry (за державним або регiональним
замовленням) за кожною конкурсною пропозицiею, формуються

приймаЛьЕоЮ комiсiеЮ за даними ешБО та затверджуються рiшенням
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приймальноi Koмicii, оприлюднюються шJIяхом розмiщення на iнформацiйних

стенд€lх приймалъних комiсiй та вебсайтi (вебсторiнui) Коледку вiдповiдно до

cTpoKiB, визначених у роздiлi V цих Правил.

У списку вступникiв, рекомендоваIIих до зарахуваннrI, з€LЗнаЧаЮТЬСЯ

TaKi садлi данi, що i в рейтинговому списку вступникiв вiдповiдно до rryнкry 3

цього роздiлу.
6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються пiсля

виконання/невиконання вступниками вимог дJUI зарахування на навчання з

урахуванням ik черговостi в рейтинговому списку всryпникiв.

7. Рiшення приймальноi KoMicii про рекомендування до зараХУВаННЯ

розмiщуеться на вебсайтi (вебсторiнцi) Кол€джу, а також вiдображаеТьСЯ У

кабiнетi вступника в еЩБО (за наявностi).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються

повiдомлеЕнrl засобами електронного та мобiльного зв'язку вiДпОвiДнО ДО

Правил прийому.

Х. Реалiзацiя права вступникiв на обрання мiсця навчання

1. Особи, якi подали зЕuIви в паперовiй або в електроннiй формi та берУть

участь у кончaрсному вiдборi на мiсця регiонального замовленнrI, пiсля

прийнятгя прийма.tlъною комiсiею рiшення про рекомендування до

зарахування вiдповiдно до строку, визначеного в роздiлi IV цих Правил,

зобов'язанi виконати вимоги дJUI зар€жування на мiсця регiонального
замовлення:

подати особисто документи, передбаченi Правилами прийому до приймальноi

(вiдбiрковоi) KoMicii Коледжу;

пiдставою для зарахування особи на навчання е виконання вимог цих Правил

на навчання дJUI здобутгя фаховоi передвищоТ освiти та укJIадення дсговору

про надання ocBiTHix послryг мiж Коледжем та вступником (за 1^rастю батькiв

або законних представникiв - для неповнолiтнiх вступникiв), в якому можуть

бути деталiзованi права та обов'язки cTopiH.

2. Подання оригiна.гliв необхiдних докуI\dентiв для зарахування на мiСЦЯ

регiонального замовлення може здiйснюватися- KpiM особистого ПоДанIuI,

шляхом: надсилання ix засобами поштового зв'язку з обов'язковим опиСОМ

вкJIадень на адресу Приймальноi KoMicii Коледжу, з€вначенУ В PeecTpi

суб'ектiв ocBiTHboi дiяльностi е,,ЩРБО в термiни, визначенi в роздiлi VI цrх
Правил або вiдповiдно до них.
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Дату подання документiв визначають за вiдтиском штемпеJuI

вiдправлення на поштовоIrtу KoHBepTi або надсиланшI iх сканованих копiй, з

накJIаданням на вiдповiднi файли квалiфiкованого електронного пiдпису

вступника, через електронний кабiнет вступника.

,Щоговiр про навч€шня (незалежно вiд джерел фiнансування) мiж
Коледжем та вступником (за ylacTi батькiв або законних представникiв - дJuI

неповнолiтнiх вступникiв) е пiдставою для видання наказу про зарахування.

Особи, мiсце проживання яких зареестровано (задекларовано) на

тимчасово окупованiй територрii УкраiЪи або на особливо небезпечнiй

територii, або примусово перемiщенi (депортованi) на тимчасово окуповану

територiю, територiю Росiйсъкоi Федерацii або Респубпiки Бiлорусъ маютъ

укJIасти договiр про навчання впродовж трьох мiсяцiв пiсля початку навчаннrI.

В iншому випадку наказ про зарахуваннrI скасовуеться в частинi зарахування

TaKoi особи.
Якщо вступник здiйснив виконаннrI вимог до зарахуваннrI без

особистого поданшI документiв, то нак€в про зарахування може бути виданий

без укладаннrI договору.
Якщо договiр про навчання не буд. укJIадено впродовж десяти

календарних днiв пiсля початку навчаншI, то цей нак€в скасовуеться в частинi
зарахування такоi особи.

Особи, якi подаJIи заяви в_ електроннiй формi без накJIаданн;I

квалiфiкованого електронного пiдпису, KpiM того, зобов'язанi пiдписати
власну з€uIву, роздруковану приймальною комiсiею.

З. У разi зарахуваншI на навчання за кошти фiзичнlос або юридичних осiб

додатково укJIадаеться договiр (контракт) мiж Коледжем та фiзичною або

юридичною особою, яка замовляе платну освiтню послуry для себе або для

iншоi особи, беруlи на себе фiнансовi зобов'язання щодо fi оплати.

4. Особи, якi були рекомендованi до зарахування на мiсця регiонального
замовлення за певною конкурсною пропозицiею i не викон€Lпи вимог до
зарахування у строки, визначенi в роздiлi V цього Порядку, втрачають право в

поточному роцi на зар€IхуваннrI на навчання за регiонЕlльним замовленнrIм за

цiею конкурсною пропозицiею, KpiM випадкiв, визначених у роздiлi XIII цього
Порядку.

Особи, якi отримЕtли рекомендацiю до зарахуваннrI на мiсця

регiонального замовленrrя i в установленi строки, визначенi у роздiлi V цього
Порядку або вiдповiдно до нього, викон€lли вимоги для зарахуваншI на

бюджетнi мiсця, пiдлягають зарахуванню.
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5. Порядок реалiзацii права вступникiв на обрання мiсця навчання за

кошти фiзичних, юридичних осiб визначаеться Правилами прийому.

XI. Кориryвання списку рекомендованих до зарахування

1. Прийм€tльна комiсiя анулюе ранiше наданi рекомендацii вступникам,

якi не виконаlrи вимог дJIя зарахуваннrI на мiсця регiональнOго замовлення,

передбачених у роздiлi Х цих Правил, i надае рекомендацii всryпникам,
наступним за рейтинговим списком.

2. Всryпники, рекомендованi на навчання за кошти фiзичнlос або

юридичних осiб, зобов'язанi виконати вимоги для зарахуваннrI вiдповiдно до

роздiлу Х цих Правил.

.Щоговiр (контракт) ,rро наданнrI ocBiTHix посJryг мiж Коледжем та фiзичною
(юридичною) особою, у разi зарахуванIuI на навчання за кошти фiзичних або

юридичних осiб, укJIадаеться пiсля видання накЕву про зарахуваннrI.

Якщо договiр не буде укJIадено впродовж десяти календарних днiв з

дати видання накЕву про зарахуванIuI, то цей нак€в скасовуеться в частинi
зарахування такоi особи.

Якщо вступник здiйснив виконаннrI вимог до зарахуваннrI без

особистого поданнrI документiв, то накЕв про зарахуваннrI може бути виданий
без укладаншI договору, €uIе якщо договiр не буле укладено впродовж

десяти календарних днiв пiсля початку навчанЕя, то цей наказ

скасовуеться в частинi зарахуваншI TaKoi особи. Оплата навчаннrI

здiйснюетъся згiдно з договором, укладеним сторонами.

3. Порядок кориryвання списку рекомендованих до зарахування на мiсця

за кошти фiзичних або юридичних осiб визначаеться Правилами прийому.

4. У разi одночасного навчаннrI за кiлъкома спецiальностями
(напрямами пiдготовки, спецiалiзацiями, освiтнiми, освiтньо-професiйними
програмами) та формами здобуття освiти оригiнали документiв, передбаченi

Правилами прийому, зберiгаються у закладi освiти за мiсцем навчаннrI за

регi ональним замовленнrIм протягом усього строку навчанIuI.

У разi одночасного навчаннrI за кiлькома спецiальностями
(спецiалiзацiями, освiтнiми, освiтньо-професiйними програмами) та

формами здобуття освiти за кошти фiзичних або юридичних осiб оригiнали

вищезазначених документiв зберiгаються в одному iз закладiв освiти на вибiр
студента протягом усього строку навчання. Умовою до зарахуваннrI студента

до iншого закJIаду е надання довiдки про мiсцезнаходження оригiна-гriв

документiв.
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,Щовiдка про зберiгання оригiналiв документiв видаеться на вимоry студента

закJIадом освiти, у якому вони зберiгаються.

ХII. Переведення на BaKaпTHi мiсця державного замовлення осiб, якi
зарахованi на навчання за кошти фiзичних, юридичних осiб

1. Коледж самостiйно надае рекомендацii всryпникам в меж€Iх форми здобуття

освiти та мiсць (Kpi, небюджетних конкурсних пропозицiй), на якi були наданi

рекомендацii до зарахування до Коледжу за вiдповiдною спецiалънiстю, в

порядку, визначеному пунктами 6,7 роздiлу IX цих Правил, та анулюе ix в
порядку, визначеному пунктом 1 роздirry XI цих Правил.

2. Переведення на BaKaHTHi мiсця регiона-гrьного замовлення осiб, якi
зарахованi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб, здiйснюеться

в такiй послiдовностi:

особи, якi зазначенi в пунктi 4 роздiлу VIII цих Правил, в разi наявностi

документiв, що пiдтверджують право на спецiшrьнi умови зарахуванIuI;

особи, якi не отримЕtли рекомендацiю дJuI зарахуванIuI на мiсця

регiонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 роздiлry IX цих
Правил.

Переведення на BaKaHTHi мiсця регiона-пьного замовлення осiб,

зазначених в абзацi третьому цього пункту, проводиться при вiдсутностi

непереведених осiб.попередньоi категорii або в разi ix письмовоi вiдмови вiд

переведення та в послiдовностi вiд вищого до нижчого мiсця в рейтинговому
списку в межах кожноi iз зазначених категорiй.

Невикористанi пiсля цього мiсця регiонального замовлення вважаються

такими, що не розмiщенi в цьому закладi освiти.

Коледж повiдомляе регiонЕulьного замовника про iх кiлькiсть у розрiзi
спецiальностей (спецiалiзацiй) та форм здобуття освiти. У разi вiдсутностi

достатньоi кiлькостi мiсць для переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального
замовлення осiб, зЕвначених в абзацi другому цього пункту, Коледж надсилае

регiона-ilьному замовнику запит на видiленнll додаткових мiсцъ регiонапьного
замовлення за рахунок повернутих. РiшеншI щодо використання цих мiсць
приймае конкурсна комiсiя регiонального замовника.
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XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за

рахунок цiльового пiльгового державного кредиту,

1. Накази про зарахування на навчаннrI вид€lютъся директором Коледжу на

пiдставi рiшення Приймальноi koMicii. Накази про зарахуваннrI на навчаннrI з

додатками до них формуються в едЕБо та оприJIюднюються на

iнформацiйному стендi прийма.шъноi KoMiciiTa вебсайтi (вебсторiнцi) Коледжу

у виглядi спискУ зарахованих У строки, визначенi роздiлом V цих Правил.

2. Рiшення приймальноi KoMicii про зарахуваннrI вступника скасоВуетьсЯ

прийма:tьною комiсiею у разi виявленнrI порушень з боку вступника,

визначених пунктом 5 роздiлу ХV цих Правил.

3. ЗарахОванi особи можуть бути викJIюченi з наказу про зарахування (до

наказу про зарахування вносяться змiни, що стосуються цiеi особи) до

коледжу за власним бажанням, вiдрахованi iз Коледжу за власним бажанням,

у зв'язку з чим таким особам rrовертаються поданi ними документи не пiзнiше

наступного дня пiсля подання заrIви про вiдрахування на пiдставi наказу

директора Коледжу.

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10

к€tлендарних днiв вiд ik початку, накЕв IIро зарахуваннrI скасовуеться в частинi,

що стосуеться цiеi особи.

5. Назвiльнене(i) в порядку, передбаченому lтунктами 2-4 цього роздirry, мiсце

(мiсця) може проводитись додатковий конкурсний вiдбiр з числа осiб, якi

брали rIастЬ у KoнKypci на цю конкурсну пропозицiю. У разi вiдсутностi таких

претендентiв на звiльненi мiсця дозволяеться зараховувати осiб з конкурсних

пропозицiй цього Коледжу за умови збiry предметiв творчого конкурсу

IIIJIяхом перенесення зЕUIви (за згодою особи) на iншу конкурсну пропозицiю.

xlv. особливостi прийому на навчання iноземцiв та осiб без

громадЯнства до закладiв фаховоТ передвищоi освiти УкраiЪи

1. Пiдготовка iноземцiв та осiб без громадянства здiйснюеться згiдно iз

Законами Украiни <Про ocBiTy>>, <Про фахову передвищу ocBiry>>, <Про

правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства), <про закордонних

украiъцiв>>, <про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або

тимчасового захисry>, Указом Гфезидента Украiни вiд 0З червшI |994 року Jф
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27Т <Про заходи щодо розвитку економiчного спiвробiтництва областеЙ

УкраiЪи з сумiжними областями Республiки Бiлорусь i адмiнiстративно-

територiальними одиницями Республiки Молдова>> (KpiM всryпникiв з

Республiки Беларусь), постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11 вересня

2013 року Ns 684 <<,,Щеякi питанЕя набору для навчання iноземцiв та осiб без

громадянства), нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 01 листопада

20ТЗ року J\b 1541 <<,Щеякi питанЕя органiзацii набору та навчання (стажування)

iноземцiв та осiб без громадянства>, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii
УкраiЪи 25 листопада 20ТЗ року за Ns 2004124536. Громадяни Росiйськоi
Федерацii та Ресгryблiки Беларусь, якi не мають посвiдки на тимtIасове

(постiйне) проживаннrI в УкраiЪi, приймаються на навчаннrI за iндивiду€Lльним

дозволом МОН.
2. Iноземцi та особи без громадянства (далi * iноземцi) можуть здобувати

освiтньо-професiйний сryпiнь фахового молодшого бакалавра за кошти

фiзичних або юридичних осiб, якщо iнше не передбачено мiжнародними

договорами УкраiЪи, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою

Украiни, законодавством або угодашrи про мiжнародну академiчну мобiльнiсть

мiж закладами фаховоi передвищоi освiти. Прийом закордонних украiнцiв,
статус яких засвiдчений посвiдченням закордонЕого украiЪця, iноземцiв та

осiб без цромадянства, якi постiйно проживаютъ в YKpaiHi, осiб, яким надано

статус бiженця в YKpaiHi, та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового

захцсту до закJIадiв освiти на навчаннrI за рахунок коштiв державного бюдЖеry

здiйснюеться HapiBHi з громадянами Уrqраiни.

3. Iноземцi, якi прибувають в УкраiЪу з метою навчання, вступ€tють До

закладiв освiти за акредитованими освiтньо-професiйними програМаМи

(спецiальностями). Коледж обчислюе балиlоцiнки вступника на ocHoBi

документа про попереднiй здобутий piBeHb освiти та встановлюе мiнiмально

необхiдне для встугtу значеннrI кiлькостi бапiв/оцiнок iз загальноосвiтнiх

предметiв, з яких проводиться вступне випробування. Зарахування iноземцiв

на навчання здiйснюеться за результатами вступних випробувань з визначених

предметiв i мови навчання, на пiдставi академiчних прав на продовженшI

навчаннrI, що надаються документом про здобутий рiвенъ освiти в KpaiHi його

походження, та з урахуванням балiв успiшностi, що дають право на

продовження навчаннrI вiдповiдно до законодавства краiни, закJIад освiти якоi
видав документ про здобутий piBeHb освiти.

4. Yci категорii iноземцiв, якi всryпають на навчаннlI, зар€lховуються до
закладiв освiти Украiни на пiдставi наказiв про зарахуванIuI, що форшгуlоться
в еlРБО.
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5. Вимоги закJIаду освiти щодо вiдповiдностi вступникiв iз числа

iноземцiв, якi прибули в Украiну з метою навчанIuI, цих Правил прийому, а

також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих
KoHKypciB та зарахування з€вначаються у правилах прийому та

оприлюднюються на вебсйтi (вебсторiнцi) Коледжу.

6. Iноземцi, яким надаються державнi стипендii за мiжнародними

договорами, загаJIьнодержавними програмами, iншими мiжнародними
зобов'язаннrIми Украiни, приймаються на навчання у межах установлених квот

для iноземцiв на пiдставi направлень MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.
7. Iноземцi, якi прибувають в YKpaiHy для 1"laoTi в про|рамах ступеневоi

мобiльностi або для здобуття освiти за узгодженими мiж украiЪським та

iноземним закJIадами освiти освiтньо-професiйними (освiтнiми) програмами,

приймаються на навчаннrI з ypaxyBaHHrIM вiдповiдних договiрних зобов'язань

Коледжу.

8. Закордоннi украiЪцi, якi на законних пiдставах перебувають в YKpaiHi
i стаryс яких засвiдчений посвiдченнrlм закордонного украiнця, при вступi до
закладiв освiти УкраiЪи користуються такими самими правами на здобутгя

освiти, що й |ромадяни Украiни) за винятками, встановленими Констиryцiею
Украiни, законами Украiни чи мiжнародними договорами, згода на

обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраiЪи. Закордоннi украiнцi,
статус яких засвiдчений посвiдченнrlм закордонного украiнця, можуть
зараховуватись на IIавчанн'I за державним замовленням у межах установлених
квот для iноземцiв за спiвбесiдою з предметiв, передбачених Правилами

прийому.
9. Iноземцi та,особи без громадянства, у тому числi закордоннi украiнцi,

якi постiйно проживають в YKpaiHi, особи, яких визнано бiженцями)таособи,
якi потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фаховоi
передвищоi освiти HapiBHi з цромадянами Украiни, у тому числi за рахунок
коштiв державного або мiсцевого бюджеry.

ХV. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при проведеннi прийому до

Коледжу
1. На засiданнi прийма-гlьноi KoMicii мають право бути присутнiми

освiтнiй омбудсмен та/або представник Служби освiтнього омбудсмена,

представники засобiв масовоi iнформацii (не бiльше двох осiб вiд одного

засобу масовоi iнформацir). Порядок акредитацiТ журналiстiв у приймальнiй

KoMicii визначаеться правилами прийому.
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2. Громадськi органiзацii можуть звернутися до MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни iз заявою про надання iM права спостерiгати За РОбОТОЮ

приймалъних комiсiй. Громадськi органiзацiТ, яким таке праВо НаДаНО

MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи, можуть направJuIти на ЗаСiДаннЯ

приймальних комiсiй своiх спостерiгачiв. Приймаrrьнi KoMicii зобов'язаНi

створити належнi умови для присутностi цромадських спостерiгачiв на своiх

засiданнях, а також надати iM можливiсть ознайомленнrI до засiДанНЯ З

документами, що надаються членам KoMicii.

3. Коледж зобов'язаний створити умови для ознайомлення всryпникiв З

лiцензiею на здiйснення ocBiTHboi дiяльностi, сертифiкатами про акреДИтацiю

вiдповiдноi спецiалъностi (освiтньо-професiйноi програми). Правила приЙомУ,

вiдомостi про лiцензований обсяг та обсяг прийому за держаВниМ абО

регiона.гrьним замовленням за кожною конкурсною пропозицiею

(спецiальнiстю, освiтньо-професiйною програмою), оприлюднюютЬСя На

вебсайтi (вебсторiнцi) Коледжу не пiзнiше робочого дня, наступного пiсля

затвердженrrя/погодження чи отримання вiдповiдних вiдомостей.

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 ptвoм iз проектом поряДкУ ДеННОГО

засiдання оприлюднюеться на вебсайтi (вебсторiнчi) Коледжу.

5. Подання вступником недостовiрних персонЕlльних данИХ,

недостовiрних вiдомостей про здобуту ранiше ocBiTy, про н€rявнiсть ПРаВа На

спецiальнi умови вступу, про ylacTb в учнiвських олiмпiадаХ, ПРО

проходження зовнiшнього незаJIежного оцiнювання, про трУдовИй ДОГОВiР На

працевлаштування для здобуття освiти за дуальною формою е пiДСТаВОЮ ДЛЯ

скасування нак€ву про зарахування в частинi, що стосуеться цього вступника.

6. Iнформування громадськостi про лiцензований обсяг, обсяг мiсць, ЩО

фiнансуються за державним або регiональним замовленнrIм, BapTicTb навчання

за спецiальностями (спецiалiзацiями, освiтньо-професiйниМи пРОГРаМаМИ),

осiб (прiзвища та iнiцiали), якi под€lли заяви щодо вступу, ix рекомендування

до зарахуванЕя та зарЕжування до закладiв фаховоi передвищоi ОСВiТИ

здiйснюеться на пiдставi даних еШБО через роздiл <<Встуш> вебсайry еШБО
за епектронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua./, а також iнформацiйними

системами (вiдповiдно до договорiв, укJIадених власниками фозпорядниКаМИ)
таких систем з технiчним адмiнiстратором

Вiдповiдальний секретар

ПриймальноI KoMicii

).

Iрина ТКАЧЕНКО
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