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Щi fIравила прийому розробленi приймальною комiсiею фахового коледжу
економiки та бiзнесу !нiпровського нацiонального унiверситету iMeHi Олеся
Гончара (да-rri - приймальна KoMicй) вiдповiдно до Наказу MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни 20 квiтня 2022 року ЛЪ 364 (зi змiнами, затвердженими наказом
Мiнiстерстваосвiти i наlки Украiнивй 02 травня 2022 року ЛЪ 400) та fIорядку
прийому на навчання до закладiв фаховоi перед вищоi освiти в 2022рочi. fIравила

в

2022 роцi вносяться до единоi державноi
електронноi бази з tIитань освiти (далi еДБЕБО).
прийому до фахового коледжу

I.

Загальнi положеЕня

1. Пйставою

для оголошення прийому на навчання для здобуття ocBiTHboпрофесiйного стуtIеня фахового молодшого бакалавра с лiцензiя MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни на здiйснення ocBiTHboi дiяльностi на piBHi фаховоi
передвищоi освiти (додаток l) та правила прийому, якi затверджено педагогiчною
(вченою) радою закладу освiти (далi - fIравила прийому).

2. ГIрийом на навчання для здобуття фаховоi передвищоi

освiти
здiйснюсться закладами освiти на конкурснiй ocHoBi за вйповйними джерелами
фiнансування.

З.

Органiзацiю прийому вступникiв дrrя здобуття фаховоi передвищоi

освiти здiйснюс приймальна KoMicй, склад якоi затверджу€ться наказомкерiвника
закладу освiти. Головою приймальноi KoMicii rrризнача€ться директор коледжу.
fIриймальна комiсй дiс згйно з положенням про приймальну комiсiю закладу
освiти, затвердженим наказом директора коледжу, з }рахуванням вимог
fIоложення про приймальну комiсiю вищого навчаJIьного закладу, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa освiти i наlки Украiни вй 15 жовтня 2015 року ЛЬ 1085,
заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 04 листопада 2015 року за ЛЪ
|З5З12'7'798. fIоложення про приймальну комiсiю закладу освiти оприлюдню€ться
на його офiцiйному вебсайтi.
!иректор коледжу забезпечус дотримання законодавства Украiни, у тому
числi fIорядку та fIравил прийому, а також вiдкритiсть та прозорiсть роботи
приймальноi KoMicii.
Рiшення приймальноi KoMicii. прийняте в межах ii повноважень. с пiдставою
для видання вйповйного наказу директора коледжу таlабо виконання гrроцедур
вступноi кампанii.
Yci питання, пов'язанi з прийомом на навчання для здобуття фаховоi
передвищоi освiти, вирiшуються приймальною комiсiсю на ii засйаннях. Рiшення
приймальноi KoMicii оприлюднюються на офiчiйному вебсайтi коледжу не пiзнiше
наступного дня пiсля прийняття вiдповiдного рiшення.

4. Умови rrоселення студентiв до гуртожитку вйбуваються вйповйно до

rrоложення <fIро поселення та rrроживання студентiв у гlртожитку>

5. !ля навчання осiб

з особливими освiтнiми потребами в коледжi с rrандус

та навчальнi кабiнети на першому поверсi.

6. У

цих fIравилах термiни вжито в таких значеннях:
вступне випробування - оцiнювання пiдготовленостi вступника до здобуття
освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у
формi iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди.
вступник - особа, яка подала заяву(и) про допуск до участi в конкурсному
вйборi на одну (лекiлька) конк)4)сних пропозицiй;
iндивiдуальна усна спiвбесйа - форма вступного випробування1 яка
передбачас дистанцiйне оцiнювання (у разi вiдсутностi технiчних можливостей у
вступника, за його бажанням - очно) пiдготовленостi (очiнюваннll знань. yMiHb та
навичок) вступника з украiЪськоi мови та icTopii Украiни за результатами якоi
виставля€ться одна позитивна оцiнка за шкаJIою 100-200 (з кроком в один бал) або
ухваJIюсться рiшення про негативну ouiHKy вступника (кнезадовiльно>);
квота для iноземцiв - визначена частина обсягу бюджетних мiсць. яка
використовусться для прийому вступникiв з числа:
закордонних украiнцiв, статус яких засвйчено посвiдченням закордонного
1краiЪця, i якi не rrроживають постiйно в УкраiЪi;
конк}рсна пропозицiя - пропозицiя коледжу шодо кiлькостi мiсць для

прийому вступникiв на певнi спецiальностi, форми здобутrя освiти, кlрсу,
предмету (предметiв) iндивiдуальноi усноi спiвбесiди, вимог до мотивацiйних
листiв вступникiв, строку навчання на ocHoBi здобутого освiтнього (ocBiTHboквалiфiкацiйного) рiвня або освiтнього ступеня. Розрiзняють ocHoBHi та
небюджетнi KoHKlpcHi пропозицii;
конкlрсний бал - комплексна оцiнка досягнень вступника., яка
обраховусться за результатами вступних випробувань та iншими конкурсними
показниками з точнiстю до одиницi вiдповiдно до fIорядку та цих fIравил
прийому;

конкlрсний вйбiр - процед}ра вйбору вступникiв на KoHKlpcHi пропозицii
на ocHoBi конк)Фсних балiв таlабо мотивацiйних листiв д.пя здобуття ocBiTHboпрофесiйного ступеня фахового молодшого бакалавра вiдповiдно до fIравил
прийому (незалежно вiд форми власностi закладу освiти та джерел фiнансування
навчання);

мотивацiйний лист

-

викладена вступником письмово у ловiльнiй формi
iнформачiя про його особисту зацiкавленiсть у вступi на певну ocBiTHboпрофесiйну програму (спецiальнiсть. заклад освiти) та вiдповИнi очiкування.
досягнення у навчаннiта iнших видах дйльностi, власнi сильнi та слабкi сторони.
до якого у разi необхйностi вступником може бути додано копii (фотокопii)
матерiалiв, що пiдтверджують викладену в листi iнформацiю;
небюджетна конк)Фсна пропозицЬ - конк),рсна пропозицiя. на яку не
надаються мiсця для навчання за кошти державного або мiсцевого бюджету (за
державним або регiональним замовленням);
основна конк)Фсна пропозицiя - конк}рсна пропозицЬ з визначеною
кiлькiстю мiсць для навчання за кошти державного або мiсцевого бюджету
(загальний обсяг державного або регiонального замовлення);

реитинговии список встуtlникlв - список вступникlв за черговlстю
зарахування на навчання на конк}рсну пропозицiюl, що форму€ться виповйно до
fIорядку та цих fIравил прийому;

старшi к}рси

-

курси освiтньо-професiйних програм закладiв фаховоi

передвищоi освiти., oKpiM першого;

технiчна помилка - помилка., допущена уповноваженою особою
приймальноi 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 пiдтверджусться актом про допущену технiчну
помилку;
чергова

сесй прийому заяв

-

перiол прийому заяв та документiв пiд час
вступноi кампанii, визначений fIравилами прийому закJIаду фаховоi передвищоi
освiти.

TepMiH <закордоннi украiнцi>> вжито

у

значеннi. наведеному

в

Законi

УкраiЪи кfIро закордонних 1краiнцiв>.
Iншi термiни вжито у значеннях, наведених у Законах Украiни <fIро ocBiTy>
та <Про фахову передвищу ocBiTy>.

П.

Прийом на навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiти

1.

!ля здобуття фаховоi перелвищоi освiти приймаються:

особи, якi здобули повну загаJIьну середню ocBiTy (профiльну середню
ocBiTy);

особи, якi здобули освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb квалiфiкованого

робiтника;
особи, якi здобули освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста
або освiтньо-професiйний cTlTliHb фахового молодшого бакалавра;
особи, якi здобули буль-який ступiнь вищоi освiти.
Для здобуття фаховоi передвищоi освiти за iншою спецiальнiстю
приймаються особи., якi здобули ранiше такий освiтньо-професiйний cTlTliHb чи
ступiнь (piBeHb) вищоi освiти або мають повну загаJIьну середню ocBiTy та

здобувають освiтньо-професiйний ступiнь фахового молодшого бакалавра.,
освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста. ступiнь вищоi освiти
не менше одного року та виконують у повному обсязi iндивйуальний навчальний
план.

2.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, якi
здобули повну загаJIьну середню ocBiTy або освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb
квалiфiкованого робiтника, можуть прийматись на дрlтий (третiй) кlрс або на

перший курс (зi скороченим строком навчання) (лолаток 2).
.Щля злобуття фаховоi передвищоi освiти за iншою спецiальнiстю особи
можуть вступати на другий (третiй) курс або на перший курс (зокрема. зi
скороченим строком навчання). (додаток З)
Вiдрахованi здобувачi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого
спецiалiста можуть буrи поновленими для здобуття освiтньо-професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або спорйнену в межах галузi

знань спецiальнiсть у тому самому або iншому закладi освiти на такий самий або
наступний к}рс., на спецiальнiсть iншоi галузi знань на такий самий або
поперелнiй кlрс.
Вiдрахованi здобувачi вищоi освiти ступенiв молодшого бакалавра,
бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освiтньо-професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра за iндивiдуальною програмою на ту саму
або спорiлнену в межах галузi знань спецiальнiсть у тому самому або iншому
закладi освiти.

З.

fIрийом на навчання tIроводиться за спецiальностями (спецiалiзацйми)
вiдповiдно до flерелiку галlзей знань i спецiальностей, за якими здiйснюсться
пйготовка здобувачiв вищоi освiти, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 29 квiтня 2015 року ЛЪ 2б6.
Прийом вступникiв на навчання проводиться на KoHKypcHi пропозицii, якi
самостiйно формус коледж, що здiйснюс пiдготовку за ocBiTHbo- професiйним
cTytIeHeM фахового молодшого бакалавра вiдповiдно до наявних лiцензiй, та
вносить до €ДЕБО у визначенi цими fIравилами строки. (додаток 4)
Назви конкlрсних rrроrrозицiй формуються без rrозначок та скорочень
державною мовою i можуть дублюватися iншими мовами.

4.

Особливостi прийому на навчання для здобуття фаховоi передвищоi
освiти осiб, мiсцем проживаннJI яких с тимчасово окупована територй, територiя
населених пунктiв на лiнii зiткнення або якi переселилися з Hei пiсля 0| сiчня 2022
року. в частинi проходження рiчного оцiнювання та державноi пцсумковоi
атестацii отримання документа державного зразка про повну загаJIьну середню

не

отримала документ про ocBiTy вiдповiдно до
законодавства), визначаються вiдповiдно до fIрави.п прийому для здобуття
фаховоi освiти осiб, якi проживають на тимчасово окупованiй територii
ABToHoMHoi Республiки Крим та MicTa Севастоrrоля, тимчасово окlтrованiй

ocBiTy (r*що особа

територii окремих районiв ,Щонецькоi та Луганськоi областей, територii населених
пунктiв на лiнii зiткнення, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 01 березня 2021 року ЛЪ 271, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 15 квiтня 2021 року заЛЪ 505/36127 (лалi - наказ ЛЪ 271).

III. Щжерела фiнансування здобуття освiтньо-професiйного ступеня

фахового молодшого бакалавра

1.

Фiнансування пiдготовки здобlъачiв освiтньо-професiйного ступеня

фахового молодшого бакалавра здiйснюсться
за рахунок видаткiв державного бюджету у коледжi (лержавне замовлення);
за кошти фiзичних або юридичних осiб (на умовах контракту).
:

2. Громадяни Украiни мають rrраво безоплатно здобувати фахову
передвищу ocBiTy в коледжi на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно до стандартiв

фаховоi передвищоi освiти, якщо вони не здобули фахову гrередвищу ocBiTy або
освiтньо-ква_rriфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста вцродовж восьми
попереднiх poKiB за кошти державногоабо мiсцевого бюджету. Ще обмеження не

застосовусться до )л{асникiв бойових дiй та вступникiв до вiйськових коледжiв
сержантського складу i фахових коледжiв iз специфiчними умовами навчання.

З.

Iноземцi та особи без громадянства, у тому числi закордоннi 1краiнцi'
якi постiйно rrроживають в YKpaiHi' особи, яких визнано бiженцями, та особи, якi
потребlтоть додаткового захисту, мають право на здобуття фаховоi перелвищоi
освiти HapiBHi з громадянами УкраiЪи, зокрема за кошти державного або
мiсцевого бюджету.

4.

Особи, якi здобувають фахову передвищу ocBiTy, мають право на
здобуття освiти одночасно за декiлькома освiтньо-професiйними гrрограмами у
коледжi, а також у декiлькох закJIадах професiйноi (професiйно-технiчноi),
фаховоi передвищоi (вищоi) освiти за рiзними формамизлобуття освiти, за умови
отримання тiльки однiсi освiти за кошти державного або мiсцевого бюджету.
Не допускасться одночасне навчання за двома чи бiльше спецiальностями
(спецiалiзацiями, освiтнiми rrрограмами, рiвнями, стуtIенями, формами здобуття
освiти) за кошти державного або мiсцевого бюджету.

IY. Обсяги прийому та обсяги державного (регiонального) замовлення

1.

fIрийом на навчання здiйснюеться в межах лiцензованого обсягу за
кожною спецiальнiстю. fIрийом на навчання на старшi курси здiйсню€ться в
межах вакантних мiсць лiцензованого обсягу.
Лiцензований обсяг встановлюсться для кожноi спецiальностi i визначас
максимаJIьну кiлькiсть здобувачiв фаховоi передвищоi освiти на одному Kypci
(poui навчання), яким коледж може одночасно забезпечити здобутrя фаховоi
передвищоi освiти вiдповiдно до лiцензiйних 1мов.

2.

fIрийом на навчаннrI за державним замовленням (за кошти державного
бюджету) здiйснюсться на спецiальностi та форми здобуття фаховоi передвищоi
освiти, за якими воно сформоване Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, форм здобуття
освiти та основи здобуття ocBiTHbo- професiйного ст}.пеня фахового молодшого
бакалавра. Розподiл мiсць державного (регiонального) замовлення мiж основними
конк)Фсними пропозицйми в межах вiдповИноi спецiальностi (предметноi
спецiальностi, спецiа_lliзацii) заклади освiти здiйснюють самостiйно.
fIрийом на навчаннrI за кошти державного або мiсцевого бюджету (за
державним замовленням) злiйснюють коледж, що мас лiцензiю на пiдготовку
здобувачiв фаховоi передвищоi освiти за освiтньо-професiйним cTytIeHeM
фахового молодшого бакалавра за вiдповiдною спецiальнiстю, отриману не
пiзнiше нiж 31 грудня 2021 року, за кошти фiзичних або юридичних осiб - не
пiзнiше нiж 31 травня 2022 року.

З. Обсяг прийому за кошти фiзичних або юридичних осiб на

ocHoBHi
KoHKlpcHi пропозицii визначасться коледжем у межах рiзницi мiж лiцензованим
обсягом з урахуванням його подiлу за формами здобуття освiти та загаJIьним

обсягом бюджетних мiсць. Щей обсяг може коригуватись
фактичного виконання державного замовлення.

з

урахуванням

Обсяг прийому на небюджетну конк}рсну пропозичiю визначасться

коледжем у межах лiцензованого обсягу з урахуванням його подiлу за формами
здобуття освiти.

4. Загальний обсяг бюджетних мiсць дIя основних

конк)Фсних

пропозицiй, обсяг прийому за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBHi
KoHKlpcHi пропозицii обсяг прийому на небюджетнi KoHKlpcHi пропозицii
визначаються у Правилах прийому в межах лiцензiйного обсягу (пiсля отримання
необхiдноi iнформацii вiд державного замовника) та оцрилюднюються на
офiцiйному вебсайтi коледжу.

V. Строки

прийому заяв та документiв, конкурсного вiдбору та

зарахування на навчання
1. fIорядок роботи

приймальноi KoMicii (днi тижня та години):

lHi

Перiод роботи
0|.0,7 .2022

_ |з

.0,7

Години

тижня

fIонедiлок-п'ятниця

.2022,,

|0.09 .2022 _ з0 .|0.2022

8З0- 16З0без гlерерви

Субота-нелiля

вихцнии

Щоденно

8З0

05.08.2022

fI'ятниця

л,]0 , л00 _
6 -lб
оез tIерерви

з|.08.2022

Серела

830

14.0,7

.2022

-

|0.09.2022

-

16З0

-

1800

без перерви

без перерви

2. Ресстрацiя електронних кабiнетiв встlтrникiв, завантаження необхИних
докlментiв розпочинасться 01 липня та завершусться 31 жовтня 2022 року.

VI цих fIравил. BcTlTlHi
випробування, конкурсниИ вйбiр та зарахування на навчання вступникiв на
ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти., освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
З. ГIрийом заяв i документiв, передбачених роздiлом

квалiфiкованого робiтника., молодшого спецiалiста, освiтньо-професiйний cTlTliHb
фаховий молодший бакалавр. ступеня бакалавра. спецiалiста. магiстра
проводиться в TaKi строки:
Етапи вступ ноi кампан

fIочаток
прииому
документiв

Заочна форма
навчання
навчання
на основ1 повно1 загально1 середньо1 освlти

!енна форма

ii

заяв

та

Закiнчення прийому заяв та

14 липня 2022

року

документiв вiд осiб, якi вступають
годинi
на ocHoBi iнди вiдуал ьноi усноi о0518.00
серпня 2022 року
спiвбесiди, що проводить коледж
та проходити сп iвбесiду

08 серпня 2022 року

Закiнчення прийому заяв та

документiв вiд осiб. якi вступають

тiльки на ocHoBi

сертифiкатiв
незалежного
зовнiшнього
оцiнювання, на ocHoBi сертифiката
нацiонального мультипредметного
тесту
Закiнчення прийому заяв та
документiв вiд осiб. якi вступають
за кошти фiзичних або юридичних
осiб на ocHoBi мотивацiйних листiв
Строки проведення коледжем
iндивiдуальноi ycHoi спiвбесйи на
мiсця державного замовлення
TepMiH
оприлюдненнrI
рейтинлового списку вступникiв
рекомендованих до зарахування за

державним

замовленням

за
ocHoBi
результатами на
iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди, на
ocHoBi сертифiкатiв зовн iш н ього
незалежного оцiн юван н я, на ocHoBi
нацiонал ьного
сертифiката

мультицредметного тесту
TepMiH
оприлюдненнlI
рейтингового списку вступникiв
рекомендованих

до

зарахуванняl,

якi вступають за кошти фiзичних
або юридичних осiб

Термiни зарахування встlтrникiв,

о 18.00 годинi
З1 серпня 2022року

о 18.00 годинi
З1 серпня 2022року

08 серпня

10 вересня 2022 року

-

16 серпня 2022 року

не

пlзнlше

години

01

12.00
вересня

2022 року

не пiзнiше 12.00
6 вересня 2022 року

не

пlзнlше

години

|2

12.00
BepecHJ{

2022 року

за
державним за кошти фiзичних
замовленням - не юридичних осiб -

та
вступають
не
ocHoBi
зовн iш н ього пiзнiше 12.00 години пiзнiше 30 листопада
незалежного оцiнювання, на ocHoBi 08 вересня 2022 року; 2022 року
iндивiдуальноi ycHoi спiвбесйи, на за кошти фiзичних та
ocHoBi сертифiката нацiонаJlьного юридичних осiб - не
мультицредметного тесту
пiзнiше 12.00 години
16 вересня 2022 року
(додаткове
зарахування на вiльнi

якi
сертифiкатiв

на

мiсця за
фiзичних

кошти

юридичних осiб
пiзнiше

30

та
не

листоrrада 2022

року)

на ocнoBi диплому

fIочаток
прииому
документiв

заяв

квалiфiкованого
робiтника, фахового молодшого бакалавра,
молодшого спецiалiста, бакалавра,
спецiалiста, магiстра
та

01 серпня 2022року

18 липня 2022 року

Закiнчення прийому заяв та

документiв вИ осiб. якi вступають
на ocHoBi фаховоi iндивiдуальноi
ycHoi спiвбесiди., що проводить

коледж
trрииому заяв та
закiнчення
документiв
проведення коледжем
Строки
iнди вiдуальноi усноi
фаховоi

спiвбесйи

TepMiH

21 серпня 2022року

30 серпня 2022 року

30 серпня 2022 року

22 - З0 серпня
2022 року

12.00
оприлюднення не пlзнlше
вступникiв
години
01
вересня
за
рейтингового списку
2022 року
державним замовленням
TepMiH
оприлюднення
рейтингового списку встутникiв за 03 вересня 2022
року
кошти фiзичних або юридичних
осiб
Термiни зарахування вступникiв
за
державним

03 вересня 2022року

за кошти фiзичних та
замовленням - не юридичних осiб - не
пiзнiше б вересня пiзнiше З0 листопада
2022 року;
2022 року
за кошти фiзичних та
юридичних осiб - не
пiзнiше 30 листопада
2022 року

4)

вступники, якi отримали рекомендацii, повиннi виконати вимоги до
зарахування на мiсця державного замовлення до 12:00 год. 0б вересня;

5)

переведення на BaKaHTHi мiсця державного замовлення осiб, якi
зарахованi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб на ocHoBi повноi
загальноi (профiльноi) середньоi освiти (у межах цих fIравил), проводиться не
пiзнiше 26 вересня.

YI. Порядок прийому заяв та документiв для участi у конкурсному

вiдборiна навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiтш

1.

Вступники на навчання для здобуття фаховоi передвищоi освlти на

ocHoBi повноi загальноi (профiльноi) середньоi освiти подають заяви:
тiльки в електроннiй формi (через електронний кабiнет), KpiM визначених у

цьому [}.нкт1 випадкв;
тiльки у паперовiй формi:
за наявностi розбiжностей у даних вступника в

е!ЕБО

(прiзвище, iм'я, по
батьковi (за наявностi), лата народження' стать, громадянство тощо) i у
вiдповiдному документi про ранiше здобутий освiтнiй (ocBiTHbo- квалiфiкацiйний)
piBeHb, ступiнь вищоi освiти та у сертифiкатi нацiонального мультиtIредметного
теста чи зовнiшнього незаJIежного оцiнювання (у разi ix подання);
у разi подання iноземного документа про ocBiTy;
у разi подання документа про повну загальну середню ocBiTy. виданого до
запровадження фотополiмерних технологiй ix виготовлення;
уразi подання документiв iноземцями та особами без громадянства;
у разi подання заяви пiсля завершення cTpoKiB роботи електронних
кабiнетiв;
у разi неможливостi заресструвати електронний кабiнет або подати заявув
електроннiй формi з iнших причин. що п iдтверджено довiдкою приймальноi
KoMicii закладу фаховоi передвищоi освiти.

2.

Iншi категорii вступникiв, KpiM зазначених у пунктi 1 цього роздiлу,

подають заяви тiльки в паперовiй формi.

З.

Заява в електроннiй формi полаеться вступником шляхом заповнення
електронноi форми в режимi онлайн та розглядасться приймальною комiсiсю
коледжу

у порядкуl'

визначеному

законодавством.

Коледж створюс консультацiйний центр при приймальнiй KoMicii для
надання допомоги вступникам пiд час подання заяв в електроннiй формi.
Вступники можуть звернутися до консультацiйного центру будь-якого закладу
освiти з метою створення електронного кабiнету, внесення заяв в електроннiй
формi.

4.

в

паперовiй формi вступник подас особисто до приймальноi
KoMicii коледжу. Вiдомостi кожноi заяви в tIаперовому виглядi ресструс
)дIовноважена особа приймальноi KoMicii в е!ЕБО в день прийняття заяви.
Заяву

5. У

заявi вступники вказують конкурсну пропозицiю

iз

зазначенням

спецiальностi та форми здобуття освiти.
ГIй час подання заяв на ocHoBHi KoHKypcHi пропозицii встlтlникиобов'язково
зазначають один з таких BapiaHTiB:
<Претендую на ласть у KoHK}pci на мiсця державного або регiонального
замовлення i на участь у KoHKlpci на мiсця за кошти фiзичних таlабо юридичних
осiб у разi неотримання рекомендацii за цiсю конк}рсною пропозицiсю за кошти
державного або мiсцевого бюджету (зu державним або регiональним
замовленням)>;
<Претендую на участь у KoHKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних
та/або юридичних осiб, повйомлений rrро неможJIивiсть переведенIIя в межах
вступноi кампанii на мiсця державного або регiонального замовлення)).
ГIй час подання заяв на небюджетну конк}рсну пропозицiю вступники

претендують на участь в KoнKypci виключно за кошти фiзичних або юридичних
осiб i поiнформованi про неможливiсть переведення в межах вступноi кампанii на
мiсця державного або регiонального замовлення' у заявах зазначають:
<Претендую на ласть у KoHKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних
таlабо юридичних осiб, повйомлений про неможливiсть переведення в межах
вступноi кампанii на мiсця державного або регiонального замовлення)).

заяви вступник додас мотивацiйний лист, який rrодасться в
електронному виглядi (електронному виглядi або паперовiй формi дIя осiб, якi

!о

подають заяву в паперовiй формi), додатки до мотивацiйного листа приймаються
на визначенiй Приймальною комiсiсю коледжу електроннiй поштовiй скриньцi.

6.

fIй час подання

оригiнали:

заяви в паперовiй формi встlтlник пред'являс особисто

документа (олного з документiв), що посвйчус особу, передбаченого
Законом Украiни кПро елиний державний лемографiчний ресстр та док}менти,
що пiдтверджують громадянство, посвiдчують особу чи ii спецiальний статус>
(свiдоцтва про народження для осiб, яким виповню€ться 14 poKiB пiсля 01 сiчня
2022 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;
документа (державного зразка) про ранiше здобутий освiтнiй (ocBiTHboквалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь фаховоi передвищоi' вищоi освiти, на ocHoBi
якого здiйсню€ться вступ., якщо iнформацй про нього не зберiгасться в единiй
лержавнiй електроннiй базi з питань освiти;
Вступники, якi проживають на тимчасово окупованiй територii Украiни або
переселилися з Hei пiсля 01 сiчня 2022 року, а також вст)дIники. якi проживають
на територiях. де органи державноТ влади тимчасово не здiйснюють своi
повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених
наказом ЛЪ 271.

Якщо з об'сктивних причин документ про здобутий освiтнiй (ocBiTHboквалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь фаховоi передвищоi, вищоi освiти вйсутнiй,

може подаватись довйка державного пiдприсмства кIнфоресlрс>> або виписка з
Ресстру документiв про ocBiTy еДЕБО про його здоб}.rтя, у тому числi без
подання додатка документа про здобутий освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний)
piBeHb, ступiнь фаховоi передвищоi, вищоi освiти.

'7.

заяви, поданоi в паперовiй формi, вступник додас:
копiю док}мента (одного з документiв), що посвiдчуе особу, передбаченого
,Що

Законом Украiни кfIро елиний державний демографiчний ресстр та док}менти,
що пiдтверджують громадянство, посвiдчують особу чи ii спецiальний статус>;
копiю вiйськово-облiкового документа (у вiйськовозобов'язаних
вiйськових квиткiв або тимчасових посвiдчень. а у призовникiв - посвИчень
про rrриписку до призовних дiльниць), KpiM випадкiв. передбачених
законодавством;
копiю документа (державного зразка) про ранiше здобутий освiтнiй
(освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, cTlTliHb фаховоi передвищоi, вищоi освiти,на

ocнoBi якого здiйснюсться вступ' якщо iнформацй про нього не зберiгасться в
единiй лержавнiй електроннiй базi з питань освiти;
BiciM кольорових фотокарток розмiром З х 4 см.
Вступники, якi проходять iндивiдуальнi ycHi спiвбесiди допускаються до
1"racTi в них за наявностi оригiналу документа. що посвiдчуе особу (свиоцтва про
народження для осiб, яким виповнюеться 14 poKiB пiсля01 сtчня2022 року), та
екзаменацiйного листка з фотокарткою.

Iншi копii документiв подаються вступником' якщо це

викJIикано

особливими }п4овами BcT},lly на вiдповiднi KoHKypcHi пропозицii. установленi
законодавством., у строки., визначенi для прийому документiв.

8.

Копii документiв, що засвiдчують пйстави для отримання спецiальних

}мов особою, яка зарахована на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб
на ocHoBi повноi загальноi (профiльноi) середньоi освiти, на rrереведення на
BaKaHTHi мiсця державного або регiонального замовлення, вступник пода€
особисто одночасно з виконанням вимог для зарах}ъання на мiсця за кошти
фiзичних або юридичних осiб, але не пiзнiше нiж 25 жовтня.
Не поданi свосчасно документи, що засвiдчують пiдстави дJIя отримання
спецiальних умов на переведення на BaKaHTHi мiсця державного або регiонального
замовлення, унеможливлюють ix реа_пiзацiю.

9. Yci копii

документiв засвiдчуються за оригiна_пами приймаJIьною

комiсiсю коледжу, до якого вони rrодаються. Копiiдок}мента, що посвiдчус особу'
вiйськового квитка (посвiдчення про приписку) не пiдлягають засвiдченню. Копii
док}ментiв без пред'явлення оригiналiв не приймаються.

10. fIриймальна KoMicй здiйснюе перевiрку пiдстав спецiальних умов для
осiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб, на
переведенЕя на BaKaHTHi мiсця державного замовлення.

11. Приймальна KoMicй розглядас заяви та документи встlтrникiв i
приймае рiшення цро допуск ло 1"lacTi в конк)Фсному вiдборi для вступу на
навчання до коледжу протягом трьох робочих днiв з дати ресстрацii заяви в
СДЕБО, aJl е не пiзнiше наступного дня пiсля завершення прийому документiв.
Оприлюднення tIоточних рейтинIових спискiв вступникiв здiйснюсться на
вебсайтi коледжу на пiдставi даних, внесених до СДЕБО.

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною
лiцензiею i сертифiкатом про акредитацiю вйповйноi освiтньо-професiйноi
програми (спецiальностi) фiксуються в заявi встуtIника i пiдтверлжуються його
особистим (квалiфiкованим електронним) пiдписом пiд час подання заяви.

13. fIаперова заява, заресстрована

в е!ЕБО,

може бути скасована

коледжем на пйставi рiшення приймальноi KoMicii до дати закiнчення прийому
док}ментiв на навчаннjI для rrаперових заяв та не пiзнiш як за день до дати
закiнчення rrодання електронних заяв за умови допущення технiчноi помилки пiд

час внесення вйповйних даних до СДЕБО, що пiдтверджусться актом rrро
допущену технiчну помилку, сформованим в е!ЕБО. Скасованазаява вважасться
неrrоданою' а факт такого подання анулюсться в €!ЕБО.

ПИ час

прийняття на навчання осiб, якi подають док}мент про
здобутий за кордоном ступiнь (piBeHb) освiти (далi - !окумент)., обов'язковою €
процедура визнання i встановлення еквiвалентностi ,Щокумента, що здiйснюсться
вйповйно до наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вй 05 травня 2015 року
ЛЪ 504 ,jЩеякi питання визнання в YKpaiHi iноземних документiв про ocвiTy)).
заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 21 травня 201 5 року за ЛЪ

14.

6|4l2,7059.

15. !окументи про вищу духовну ocBiTy приймаються в разi Ti злобутrя
особами до 01 вересня 2018 року i за умови подання свйоцтва про державне

визнання документа про вищу духовну ocBiTy отриманого особою вiдповiдно до
Порядку державного визнання документiв про вищу духовну ocBiTy. HayKoBi
ступенi та вченi звання., виданих закладами вищоi духовноi освiти, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19 серпня 201'5 року ЛЬ 652, або
рiшення вченоi ради закладу вищоi освiти, до стр}кт}ри якого входить закJIад
освiти, який здiйснюе пiдготовку за освiтньо-професiйним ступенем фахового
молодшого бакалавра щодо визнання вiдповйного документа про вищу духовну
ocBiTy.

YII. Конкурсний вiдбiр, його органiзацiя та проведення

1.

Конкlрсний вiдбiр на навчання дJIя здобуття фаховоi перелвищоi

освiти здiйснюсться за результатами вступних випробувань:

для вступу на ocHoBi повноi (профiльноi) загальноj середньоi освiти - у
формi iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди (украiЪська мова та iсторй Украiни),

розгляду мотивацiйних листiв в передбачених цими fIравилами випадках;
для BcTytIy на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого

робiтника

- у

формi фаховоi iндивiдуальноi ycHoi спiвбесйи, розгляду

мотивацiйних листiв в передбачених цими fIравилами виrrадках;
дJIя вступу на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйний рiвня молодшого спецiалiста
або стlтlеня вищоi освiти, освiтньо-професiйного стуtIеня фахового молодшого
бакалавра - у формi подання мотивацiйного листа.

2.

Конкlрсний вйбiр проводиться на ocHoBi конкlрсного бала фозгляду
мотивацlиних листiв), який розраховусться вйповйно до fIорядку та fIравил
прийому.

З. Для

конк}рсного вiдбору осiб, як1 на основ1 повноi загальноi
(профiльноi) середньоi освiти вступають на навчання для здобуття фаховоi
передвищоi освiти, зараховуються результати iндивiдуальноi ycHoi спiвбесци,

розгляду мотивацiйного листа у встановлених fIравилами випадках. (додаток 5)

4. !ля

конкlрсного вИбору осiб, якi на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного
рiвня квалiфiкованого робiтника вступають на навчаннrI для здобуття фаховоi
передвищоi освiти, зараховуються результати iндивiдуа_llьноi ycHoi спiвбесiди,
розгляду мотивацiйного листа у встановлених fIравилами випадках.

5.

Конкlрсний бал (КБ) обчислюсться:

1)

для BcTytIy на ocHoBi повноi загальноi (профiльноi) середньоi освiти на
мiсця державного замовлення
:

КБ

де

=

УС,

УС - оцiнка iндивйуальноi ycнoi сtliвбесiди.

Замiсть проходження iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди вступник може

подати результати зовнiшнього незалежного оцiнювання (201'9-2021' poKiB убульяких комбiначiях) або нацiонального мул ьти предметного теста. У такому разi
конкlрсний бал встlтlника визначасться як серелнiй бал з двох предметiв
зовнiшнього незалежного оцiнювання (yKpaiHcbKoi мови та лiтератlри/украiЪськоi
мови., предмету на вибiр вступника або математика., або iсторiя Украiни, або
географiя ) з пiдвищенням на 25 вйсоткiв, аJIе не вище 200 балiв, або серелнiй
бал ycix предметiв нацiона_rrьного мультипредметного теста без використання
вагових коефiцiснтiвз пйвищенням на 25 вiдсоткiв, але не вище 200 балiв.

Особам, якi с членами збiрних команд УкраiЪи та брали участь у
мiжнародних олiмпiадах (вiдповiдно до наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи), Олiмпiйських, flараолiмпiйських i flефлiмпiйських iграх (за поданням
MiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни), зараховусться оцiнка 200 балiв.

[ля всryпу за кошти

фiзичних або юридичних осiб конкурсний бал не

обчислюсться, вступ здiйснюсться на ocHoBi подання мотивацiйного листа.
!ля осiб, заресстрованих у селах, та якi здобули у piK вступу повну загальну
середню ocBiTy у закJIадах освiти, що знаходяться на територii сiл, конкурсний бал
множиться на СК. СК дорiвнюс 1 .,05.
СК для осiб. що с внутрiшньо перемiщеними особами та проживають у селi
без реестрацii, не застосову€ться.
fIриймальна KoMicй здiйснюс перевiрку вiдповiдностi довiдки додатку 13 ло
fIравил ресстрацii мiсця проживання та fIорядку передачi органами ресстрацii
iнформацii до единого державного демографiчного ре€стру, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 02 березня 201'6 року ЛЪ 207, поданоi
в паперовiй формi, затверджус його cBoiM рiшенням i вносить iнформацiю ло
еДЕБО.
разi подання вступником заяви в електроннiй формi приймальна
комiсй здiйснюс перевiрку вiдповiдноi довйки на пйставi його cKaHoBaнoi копii
(фотокопii).

У

2)

для BcTytIy на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого
робiтника на мiсця державного (регiонального) замовлення:

де ус

КБ = УС,
оцiнка iндивiдуальноi ycHoi спiвбесйи (фахова iндивiдуальна

спiвбесИа).
Щля всryпу за кошти фiзичних або юридичних осiб конкурсний бал не
обчислюеться, всryп здiйснюеться на ocHoBi подання мотивацiйного листа

6.

Конкlрсний бал для BcT}.Iry на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйний рiвня
молодшого спецiалiста або ступеня вищоi освiти, освiтньо-професiйного ступеня
фахового молодшого бакалавра здiйснюсться у формi подання мотивацiйного

листа.

'7. Мiнiмальне

значення кiлькостi балiв з вступних випробувань, з якими
вступник допускасться ло 1^racTi у конкурсному вИборi складас l00 балiв.

8.

fIрограми iндивiдуальних усних спiвбесй затверджують голови

приймальних комiсiй закладiв освiти не пiзнiше нiж 31 травня вiдповiдного року
вступноi кампанii.
Iндивiдуа_llьнi ycHi спiвбесiди для вступникiв на ocHoBi повноi загальноi
(профiльноi) середньоi освiти проводяться за rrрограмами зовнiшнього
незаJIежного оцiнювання на ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти.
fIрограми iндивiдуальних усних спiвбесй обов'язково оприлюднюються на
вебсайтi коледжу. У програмах мають мiститися критерii оцiнювання
п iдготовленостi вступн и KiB.
Форму проведення iндивiдуальних усних спiвбесiд та творчих KoHKypciB
заклад обирас самостiйно з }рахуванням необхiдностi створення безпечних i
нешкiдливих умов та доц)иманням медико-санiтарних вимог.
!ля проведення iндивiдуальних усних спiвбесiд приймальною комiсiсю
формуються екзаменацiйнi грlтlи у порядку реестрацii документiв. Вiдповйно до
груп формуються вiдомостi спiвбесiди в уснiй формi.
Кiлькiсть вступникiв в екзаменацiйних групах не повинна перевищувати
30 осiб. Особам, якi допущенi до iндивйуальноi ycHoi спiвбесйи, видасться
apк},lx резул bTaTiB встутних iспитiв.
Iндивiдуальна усна спiвбесiда з кожноi дисциплiни проводяться не менше
нiж двома членами KoMicii з кожним вступником' яких признача€ голова
предметноi KoMicii згiдно з розкладом у день проведення спiвбесiди.
ГIй час спiвбесiди члени вiдповйноi KoMicii вiдмiчають правильнiсть
вйповйей в аркlrпi спiвбесiди (аркушi ycHoi вiдповiдi), який по закiнченню
спiвбесйи пiдписусться вступником та членами вiдповiдноi KoMicii.
Iнформацiя про результати спiвбесiди в уснiй формi оголошу€ться
вступниковi в день i-l/його проведення.
Бланки аркlrпiв спiвбесiди а також титульнi аркушi зi штампом
приймальноi KoMicii зберiгаються у вiдповiдального секретаря приймальноi
KoMicii, який видас ix головi екзаменацiйноi KoMicii в необхiднiй кiлькостi
безпосерелн ьо перед початком iспиту.
fliд час проведення iндивiдуа_llьноi ycHoi спiвбесйи не допускаеться

користуватись електронними приладами, пiдрl"rниками. навчаJIьними
посiбниками ,га iншими матерiалами. якщо це не передбачено рiшенням

приймальноi KoMicii. У разi використання вступником пй час спiвбесйи
cTopoHHix джерел iнформацii (у тому числi пiдказки) BiH вйсторонюсться вiд
1"racTi у спiвбесiди, гrро що скJIадаеться акт. На аркlrпi спiвбесiди (аркlrпi ycHoi

вйповйi) такого вступника член вйповйноi KoMicii вказус причину
вiдсторонення та час i виставлясться оцiнка менше мiнiмальноi кiлькостi балiв,

визначеноi fIравилами прийому для допуску до участi в KoHKypci або зарахування
на навчання за квотами.
Результати iндивiдуальноi ycнoi спiвбесiди оприлюднюються на
iнформацiйному стендi приймальноi KoMicii коледжу на наступний день пiсля
проведення спiвбесйи та на веб-сайтi коледжу.

Аркlrпi спiвбесйи (аркlrпi усноi вiдповiдi), виконанi ними на спiвбесiдi

зберiгаються в особовiй справi вступникiв протягом всього TepMiHy навчання в
коледжi.
Аркlrпi спiвбесйи (аркушi усноi вiдповiдi), виконанi ними на спiвбесiдi, якi
не прийнятi на навчання. зберiгаються не менше дванадцяти мiсяцiв у вiлдiлi
кадрiв, потiм знищуються, про що склада€ться акт.
Особи, якi без поважних причин (визнаних такими за рiшенням
прийма_llьноi KoMicii) не зlявилися на iндивiдуальну усну спiвбесiду у визначений
розкладом час, особи, знання яких було оцiнено балами нижче встановленого
fIравилами прийому мiнiмального значення' а також особи, якi забрали документи
пiсля дати закiнчення прийому документiв, до участi в наступних вступних
випробуваннях та у конк}рсному вiдборi не доrrускаються. fIерескладання
вступних випробувань не допускасться.

9. Апеляцii на

результати iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди, tIроведених
коледжем., розгляда€ апеляцiйна комiсiя коледжу., склад та порядок роботи якоi
затверджуються наказом коледжу. Розгляд апеляцii проводиться з метою
визначення об'сктивностi оцiнювання вiдповйей заявникiв пй час спiвбесйи i не
зводиться до повторного складання спiвбесiди з предмеry.
Абiтlрiснт, який не погоджу€ться з оцiнкою за вст}.пне випробlъання мас
повйомити про це в уснiй формi екзаменаторiв, а Ti. в свою чергу., голову
предметноi екзаменацiйноi KoMicii. Голова предметноi екзаменацiйноi KoMicii
повинен висл}хати абiтурiснта, екзаменаторiв i дати абiтурiснту вИповiднi
роз'яснення. Якшо пiсля чього абiтурiснт не погоджу€ться з оцiнкою. BiH може
подати апеляцiйну заяву.
Апеляцй подасться особисто в письмовiй формi до приймальноi KoMicii. В
заявi вказусться прiзвище, iм'я та по-батьковi абiтlрiента, номер екзаменацiйного
листа, спецiальнiсть, на яку BiH вступас. назва предмета., з якого проводиться
апеляцй, та суть спiрного питання - апеляцй обов'язково повинна бути
обцрунтованою.
Апеляцiйнi заяви вй iнших осiб, в тому числi родичiв абiтlрiснтiв, не
приймаються й не розглядаються.
Апеляцiя вступника щодо екзаменацiйноi оцiнки, отриманоi на
iндивiдуальнiй уснiй спiвбесйи, повинна подаватися в день оголошення його
результатiв, аJIе не пiзнiше, нiж через лобу пiсля оголошення оцiнки. Заяви на

апеляцiю, поданi не

в установленi термiни. до розглялу не приймаються. У

випадкуl' коли вступник у зазначен1 термlни не звернувся
приймальноi Koмicii, виставлена оцiнка с остаточною.

1з апеляцlсю

до

fIодана абiтlрiснтом заява с пiдставою для розгляду апеляцii. Разом iз
заявою на розгляд апеляцiйноi KoMicii подасться для експертного висновку аркуш
спiвбесйи чи усних вiдповйей вступника.
fliсля подання апеляцiйноi заяви щодо екзаменацiйноi оцiнки з спiвбесйи,
абiтурiснт мас право ознайомитися з аркушем спiвбесiди (аркlrпем ycHoi
вiдповiдi) та отримати вйповiднi rrояснення. Якщо пiсля одержаних пояснень
абiтурiснт не погоджусться з виставленою оцiнкою, його робота передасться
Апеляцiйнiй KoMicii на експертизу.
Апеляцй розгляда€ться на засйаннi апеляцiйноi KoMicii, як правило., в день
ii подання.
fIовторне tIроведення iспитiв або додаткове опитування абiтlрiснтiв при
розглядi апеляцii не допускасться. Апеляцiйною комiсiсю не розглядасться
апеляцii з питань вiдсторонення вiд спiвбесiди вступникiв. якi пИ час
випробування користувались стороннiми джерелами iнформацii (в тому числi
пiдказування) i в зв'язку з цим отримали незадовiльну ouiHKy.
flрацiвники коледжу. якi включенi до складу приймальноi KoMicii, iншi
працiвники коледжу., дiяльнiсть яких пов'язана iз питаннями, що стаJIи предметом
розгляду Апеляцiйноi KoMicii. зобов'язанi на li запит дати правдиве i повне
пояснення (усне чи письмове). при запрошеннi- взяти участь у засИаннi.
Хй засйання KoMicii протоколюсться. Книга облiку протоколiв Апеляцiйноi
KoMicii зберiгасться разом з iншими документами у приймальнiй KoMicii.
Результатом розгляду апеляцii с прийняття апеляцiйною комiсiсю одного з
рiшень:

(попереднс оцiнювання спiвбесiди вiдповИас рiвню i якостi виконаноi
роботи та не змiнюсться>;
- (попереднс оцiнювання iндивiдуальноi усноi спiвбесiди не вИповИас
рiвню i якостi виконаноi роботи та збiльшусться до......балiв (вказусться нова
оцiнка вiдповiдно до прийнятоi системи оцiнювання результатiв iндивiдуальноi
усноi спiвбесйи)>;
- (попереднс оцiнювання iндивiдуальноi усноi спiвбесiди не вiдповiдас
рiвню i якостi виконаноi роботи та зменшу€ться до......балiв (вказусться нова
оцiнка вйповйно до прийнятоi системи оцiнювання результатiв iндивiдуальноi
ycHoi спiвбесiди)>.
Рiшення Апеляцiйноi KoMicii приймасться простою бiльшiстю голосiв вй
загального складу KoMicii. У разi piBHoi кiлькостi голосiв ((за)) та ((проти))
приймасться рiшення, яке пiдтримав голова KoMicii.
У випадку задоволення апеляцii Апеляцiйною комiсiсю, результати
спiвбесйи анулюються. За результатами розгляду апеляцii робота оцiнюсться
заново. Остаточна оцiнка затверджусться рiшенням приймальноi KoMicii. В разi
необхiдностi змiни оцiнки (як у раз збiльшення, так i зменшення), вiдповiдне
рiшення вноситься до протоколу. а змiна оцiнки вiдображасться у роботi та
екзаменацiйному листi iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди. fIротокол Апеляцiйноi
KoMicii пiдписусться головою апеляцiйноi KoMicii' а потiм затверджусться
рiшенням приймальноi KoMicii i пiдписусться головою та вИповiдальним

-

секретарем приймальноi Koмicii. fliсля такого затвердження рiшення Апеляцiйноi
ком ic ii набирас ч и н HocTi.
Результати апеляцii оголошуються встлнику вiдразу пiсля закiнчення
роботи з розгляду апеляцii. fIро прийняте рiшення заявника повИомля€ голова
приймальноi KoMicii чи за його дорученням вйповiдальний секретар. Факт
ознаЙомлення з рiшенням АпеляцiЙноi KoMicii вступник пiдтверджус cBoiM
пйписом - вступнику пропонусться пiдписати протокол Апеляцiйноi KoMicii та
вказати в ньому IIро свою згоду або незгоду з рiшенням АпеляцiЙноi KoMicii.
Вiдомостi щодо результатiв iндивiдуальноi ycHoi спiвбесйи вносяться до

едЕБо.

l0. Рiшенням приймальноi KoMicii

резул

ьтати iндивiдуальноi усноi

спiвбесйи з конк}рсного rrредмета щодо вступу на певну конк}рсну пропозицiю
можуть бути зарахованi за заявою вст)дIника для участi в конк)4)сному вiдборi на
iншу конкурсну пропозицiю в цьому закладi освiти.
Вимоги до мотивацiйних листiв розробляються, затверджуються головою
прийма_пьноi Koмicii та оrrрилюднюються на вебсайтi коледжу не пiзнiше 1 червня.

11. Рiшенням приймальноi KoMicii результати iндивiдуальноi ycнoi

спiвбесйи щодо вступу на певну конкурсну пропозицiю можуть бути зарахованi
за заявою вступника для участi в конк}рсному вйборi на iншу конк}рсну
пропозицiю, для якоi передбачено проходження iндивiдуальноi усноiспiвбесИи, в
цьому закJIадi освiти.

YIII. Спецiальнi умови участi в конкурсному вiдборi для здобуття
освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра

1.

Спецiальними умовами на здобуття фаховоi передвищоi освrти за

кошти державного (за державним замовленням) с:

зарахування за результатами позитивноi оцiнки iндивiдуальноi ycHoi
спiвбесйи на мiсця державного замовлення;
переведеннlI на BaKaHTHi мiсця державного замовлення осiб у порядку.,
передбаченому цими fIравилами та Порядком, якщо вони зарахованi на навчання
за iншими джерелами фiнансування на основну конк}рсну пропозицiю.

2.

fIроходять вступнi випробування

у

формi iндивiдуальноi ycнoi

спiвбесйи та в разi отримання позитивноi оцiнки рекомендуються до зарахування
на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) (KpiM
випадку, якщо в заявi зазначено: <fIретендую на участь у KoHKypci викJIючно на
мiсця за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть
tIереведенЕя в межах вступноi кампанii на мiсця державного або регiонального

замовлення>):

особи з iнвалйнiстю внаслiдок вiйни вiдповйно до гryнктiв 10-14 cTaTTi 7
Закону Украiни <fIро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiа_пьного захисту);
особи, яким Законом Украiни <Про статус i соцiальний захист громадян, якi
rrостраждали внаслйок Чорнобильськоi катастрофи)) надане право на прийом без

екзаменiв до державних закладiв вищоi освiти за результатами сtliвбесИи;

особи

з

iнвалiднiстю.

якi

неспроможнi вiдвiдувати заклад освiти (за

рекомендацiею органiв охорони здоров'я та соцiального захисту населення);
особи, визнанi постраждалими учасниками Революцii Гiдностi, учасниками
бойових дiй вiдповiдно до Закону Украiни кfIро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix
соцiального захисту)), у тому числi Ti з них. якi проходять вiйськову слlтсбу (KpiM
вiйськовосл}экбовцiв cTpoKoBoi служби) в порядку, визначеному вiдповИними
положеннями про проходження вiйськовоi служби громадянами УкраiЪи;
дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiклlъання, особи з ix числа;
особи, мiсцем проживання яких с тимчасово oкytloBaнa територй.
територй населених пунктiв на лiнii зiткнення (якi не заресстрованi
як внутрiшньо перемiщенi особи) або переселилися з Hei пiсля 01 сiчня 2022 року.
дiти загиблих (померлих) осiб, визначених у частинi першiй cTaTTi 101 Закону
Украiни "fIро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту".,
особи з ix числа;
особи. один з батькiв яких загинув або помер внаслiдок поранень, калiцтва.
контlзii чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час участi у Революцii

Гйностi;

особи, один з батькiв яких був учасником бойових дiй на територii iнших
держав., якi загинули (пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення,
контlзii чи калiцтва, одержаних пiд час воснних дiй та конфлiктiв на територii
iнших держав, а також внаслiдок захворювання., пов'язаного з перебуванням на
територii iнших держав пй час цих дiй та конфлiктiв;
особи, у яких один з батькiв (усиновлювачiв) був вiйськовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою особою пiд час виконання
ним обов'язкiв вiйськовоi слlтсби;
особи, у яких один iз батькiв (усиновлювачiв) був полiцейським, який
загинув чи визнаний сулом безвiсно вiдсlтньою особою пiд час виконання ним
службових обов'язкiв, протягом трьох poKiB пiсля здобртя вiдповiдноi загальноi
середньоi освiти;
особи з iнвалйнiстю I, II груп та дiти з iнвалiднiстю BiKoM до 18 poKiB, яким
не протиtIоказане навчання за обраною спецiальнiстю;
особи з iнвалiднiстю з числа 1,.rасникiв лiквйацii 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)
вйселення з моменту aBapii до прийняття постанови про вiдселення, (категорй 2),
дiти осiб, визнаних постраждаJIими учасниками Революцii Гйностi,
)ласниками бойових дiй, особами з iнвалйнiстю внаслйок вiйни вiдповiдно до
Закону Украiни кfIро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту);
шахтарi, якi мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж три роки' а також
протягом трьох poKiB пiсля здобуття загальноi середньоi освiти особи, батьки яких
€ шахтарями та мають стаж пйземноi роботи не менше нiж 15 poKiB абоякi
загинули внаслйок нещасного виtIадку на виробництвi чи стали особами з
iнвалiднiстю I або II групи;
iноземцi та закордоннi украiнцi у межах квоти для iноземцiв.

Iнформацй щодо осiб, якi мають rrрава на спецiа_пьнi умови участi у
конк}рсному вiдборi пiд час встуIIу, вноситься ло е!ЕБО (iз доданням
сканованих копiй документiв, що пiдтверджують цi права).

З. Якщо

кiлькiсть вступникiв, яких рекомендовано

до

зарахування
пiдтверджу.rоть навчання,

вiдповiдно до пункту другого цього роздiлу та якi
перевищус тридцять вiдсоткiв наданого загального обсягу бюджетних мiсць за
певною спецiальнiстю (спецiалiзацiсю), то заклад освiти може звернутись до
вiдповiдного державного (регiонального) замовника щодо збiльшення загаJIьного
обсягу бюджетних мiсць на обсяг цього rrеревищення в межах лiцензованого
обсягу вiдповiдноi спецiальностi.

4. Можуть бути переведенi на BaKaHTHi мiсця державного

або
регiонального замовленнJI в tIорядку TaKi категорii осiб, зарахованi на навчання за
iншими джерелами фiнансування на основну конк}рсну пропозицiю. якщо вони

здобули позитивну оцiнку на iндивiдуальнiй уснiй спiвбесiдi або творчому

KoHKlpci у встановленi fIравилами прийому строки:
вступники на ocHoBi повноi загальноi (профiльноi) середньоi освiти, якi
подаJIи документи' що пйтверджують спецiальнi умови здобуття фаховоi
передвищоi освiти за кошти державного або мiсцевого бюджету, передбаченi
пунктом дрлим цього роздiлу. пiсля завершення прийому документiв. але не
пiзнiше З 1 жовтня;
особи, якi е внутрiшньо перемiщеними особами вiдповiдно до Закону
Украiни кfIро забезпечення rrрав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб>;
дiти з багатодiтних сiмей (п'ять i бiльше дiтей).

IX. Рейтиrrговi списки вступникiв та рекомендацii до зарахування

1.

Рейтинговий список вступникiв формуеться за категорйми

в

такtй

послцовност1:

вступники, якi мають право на зарахування за результатами позитивно1
оцiнки iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди на мiсця державного замовлення;
вступники, якi мають право на зарахування на загаJIьних }мовах.

2.

Список вступникiв, якi мають rrраво на зарахування, впорядковусться в
межах кожноi зазначеноi в пунктi гrершому цього роздiлу категорii:
за конк),рсним балом

вй бiльшого до меншого

в разi

конкlрсного вйборуза

результатами вступних випробувань;
за результатами розгляду мотивацiйних листiв в iнших випадках.

З. У

рейтинговому списку встlтlникiв зазначаються: прiзвище, iм'я, по
батьковi (за наявностi) вступника;конкlрсний бал вступника;
ознака пйстав для зарахування за результатами позитивноi оцiнки
iндивiдуальноi усноi спiвбесйи на мiсця державного замовлення;

освiтньо-професiйний ступiнь, с[ецiальнiсть, назва KoHKlpcHoi [ропозицii,
форма злобуття освiти.
flрiзвища вступникiв. мiсцем проживання яких с тимчасово окупована
територiя, територiя населених пунктiв на лiнii зiткнення (якi не заресстрованi
як внутрiшньо перемiщенi особи) або переселилися з Hei пiсля 0| сtчня 2022
року, пiдлягають шифруванню у Bcix iнформацiйних системах.

4.

Рейтинговi списки формуються приймальною комiсiею з е,.ЩЕБО та
оприлюднюються у повному обсязi на офiцiйному вебсайтi коледжу.

5. Списки

вступникiв, рекомендованих до зарахування за кошти
державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конк}рсною
пропозицiсю, формуються приймальною комiсiсю за даними еДЕБО та
затверджуються рiшенням приймальноi KoMicii, оприлюднюються шляхом
розмiщення на iнформацiйних стендах приймальних комiсiй та вебсайтi коледжу
вйповiдно до cTpoKiB, визначених у розлiлi V цього fIорялку.
У списку вступникiв. рекомендованих до зарах}tsання. зазначаються TaKi
caMi данi, що i в рейтинговому списку встlтlникiв вйповйно до п}.Irкту З цього
розлiлу.

6. Списки

рекомендованих до зарахування оновлюються пiсля
виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з

}рахуванням ix черговостi в рейтинговому сrrиску встlтlникiв.

'7.

Рiшення приймальноi KoMicii про рекомендування до зарахування

розмiщусться на вебсайтi коледжу, а також вйображастьсяу кабiнетi вступника в
еДЕБО (за наявностi).
Рекомендованим до зарах}tsання вступникам надсилаються повiдомлення
засобами електронного та мобiльного зв'язку вйповйно до fIравил прийому.

Х.

Реалiзацiя права вступникiв на обрання мiсця навчання

1.

Особи, якi подали заяви в паперовiй або в електроннiй формi та беруть
)л{асть у конк}рсному вйборi на мiсця державного замовлення' пiсля прийняття
приймальною комiсiсю рiшення про рекомендування до зарахування вiдповiдно
до строку' визначеного в розлiлiV fIравил прийому, зобов'язанi виконати вимоги
для зарахування на мiсця державного замовлення: подати особисто док}менти,
передбаченi fIорядком та fIравилами прийому, до приймальноi KoMicii коледжу.
fliдставою для зарахування особи на навчання с виконання вимог fIорядку
на навчання для здобутrя фаховоi передвищоi освiти, fIравил прийому та
укладення договору про надання ocBiTHix посл}.г мiж закладом освiти та
вступником (за 1^rастю батькiв або законних представникiв - для неповнолiтнiх
вступникiв), в якому можуть бути дета_lliзованi права та обов'язки cTopiн.

2.

fIодання оригiналiв необхИних документiв дJIя зарахування на мiсця
державного замовлепЕя може здiйснюватися, KpiM особистого rrодання, шляхом:

надсилання ix засобами rrоштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень
на адресу flрийма_llьноi KoMicii закладу, зазначену в PeecTpi суб'сктiв ocBiTHboi
дiяльностi СДЕБО в термiни, визначенi в роздiлi V fIравил прийому або
вiдповiдно до нього. !ату подання документiв визначають за вiдтиском штемпеля
вiдпра влен н я на поштовому KoHBepTi;

надсилання ix сканованих копiй, з накладанням на вйповйнi файпи
квалiфiкованого електронного пiдпису вступника, через електронний кабiнет
вступника.

!оговiр про навчання (незалежно вiд джерел фiнансування) мiж коледжем
та вст)дником (за участi батькiв або законних представникiв - дlя неповнолiтнiх
вступникiв) е пйставою для видання наказу гrро зарахування. Якщо вступник

здiйснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документiв, то
наказ про зарахування може бути виданиil без укладання договору. Якщо договiр
про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днiв пiсля rrочатку
навчання, то цей наказ скасовусться в частинi зарах}ъання TaKoi особи.
Особи, якi rrодали заяви в електроннiй формi без накладання
квалiфiкованого електронного пiдпису, KpiM того, зобов'язанi пiдписати власну
заяву, роздруковану приймальною комiсiсю.

З.

У разi зарахування на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб
додатково укладасться логовiр (контракт) мiж коледжем та фiзичною або

юридичною особою, яка замовляс tIлатну освiтню гrосл}ту дrя себе або для iншоi
особи, берr{и на себе фiнансовi зобов'язання щодо ii оплати.

4.

Особи, якi були рекомендованi до зарахування на мiсця державного
замовлення за певною конк)4)сною пропозицiсю i не виконали вимог до
зарахування у строки., визначенi в розлiлi V fIравил прийому, втрачають право в
поточному роцi на зарахування на навчання за державним замовленням за цiсю
конк}рсною пропозицiсю. KpiM випадкiв. визначених у розлiлi XIII ГIравил
прийому.

Особи. якi отримали рекомендацiю до зарахування на мiсця державного
замовлення i в установленi строки. визначенi у розлiлi V fIравил прийому або
вйповiдно до нього, виконаJIи вимоги для зарахування на бюджетнi мiсця,
пйлягають зарах}tsанню.

5.

Особи, якi подали заяви в паперовiй або в електроннiй формi та беруть
)л{асть у конк}рсному вйборi за кошти фiзичних або юридичних осiб, пiсля
прийняття приймальною комiсiсю рiшення про рекомендування до зарахування
вiдповiдно до строку, визначеного в розлiлi V Правил прийому, зобов'язанi
виконати вимоги для зарахування за кошти фiзичних або юридичних осiб: подати
особисто документи, передбаченi fIорядком та fIрави-пами прийому, до
приймальноi KoMicii коледжу.
fliдставою для зарахування особи на навчаннrI с виконання вимог fIорядку
на навчання для здобутrя фаховоi передвищоi освiти, Правил прийому та
укладення договору про надання ocBiTHix послуг мiж закладом освiти та
вступником (за 1^rастю батькiв або законних представникiв - для неповнолiтнiх
вступникiв), в якому можуть бути деталiзованi права та обов'язки cTopiн.

6.

fIодання оригiналiв необхИних документiв для зарахування за кошти
фiзичних або юридичних осiб може здiйснюватися, KpiM особистого подання'
шляхом:
надсилання ix засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень
на адресу flрийма_llьноi KoMicii закладу, зазначену в PeccTpi суб'сктiв ocBiTHboi

дйльностi СДЕБО

в

термiни. визначенi

в

розлiлi

V

fIравил прийому або

вiдповiдно до нього. !ату подання документiв визначають за вiдтиском штемпеля
вiдпра влен н я на поштовому KoHBepTi;

надсилання ix сканованих копiй, з накладанням на вйповйнi файли
квалiфiкованого електронного пiдпису вступника., через електронний кабiнет
вступника.

!оговiр про навчання (незалежно вiд джерел фiнансування) мiж коледжем
та встлником (за участi батькiв або законних представникiв - для неповнолiтнiх
вступникiв) с пйставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник

здiйснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документiв, то
наказ про зарахування може бути ьиданий без укладання договору. Якщо договiр
про навчання не буле укладено впродовж десяти календарних днiв пiсля початку
навчання., то цей наказ скасову€ться в частинi зарах}ъання TaKoi особи.
Особи, якi подали заяви в електроннiй формi без накладання
квалiфiкованого електронного пiдпису, KpiM того, зобов'язанi пйписати власну
заяву, роздруковану приймальною комiсiсю.

'7.

У разi зарахування на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб
додатково укладаеться логовiр (контракт) мiж коледжем та фiзичною або

юридичною особою, яка замовляс tIлатну освiтню посл}ту дrrя себе або для iншоi
особи, беручи на себе фiнансовi зобов'язання щодо ii оплати.

8.

Особи, якi були рекомендованi до зарахування за кошти фiзичних або
юридичних осiб за певною конк}рсною пропозицiсю i не виконали вимог до
зарахування у строки, визначенi в розлiлi V fIравил прийому, втрачають право в
поточному poui на зарахуванIш на навчаннJI за кошти фiзичних або юридичних
осiб за цiсю конкурсною пропозицiсю. KpiM випадкiв. визначених у роздiлi XIII
fIравил прийому.

XI.

Коригування списку рекомендованих до зарахування

1.

fIриймальна комiсй анулю€ ранiше наданi рекомендацii вступникам,
якi не виконаJIи вимог для зарахування на мiсця державного замовлення,
передбачених у роздiлi Х fIравил прийому, i надае рекомендацii встуtIникам,
наступним за рейтинговим списком.

2.

Вступники, рекомендованi на навчання за кошти фiзичних або
юридичних осiб. зобов'язанi виконати вимоги для зарахування вiдповiднодо
розлiлу Х fIравил прийому.
!оговiр (контракт) про надання ocBiTHix послуг мiж коледжем та фiзичною
(юридичною) особою' у разi зарахування на навчання за кошти фiзичних або

юридичних осiб, укладаеться пiсля видання наказу про зарахування. Якщо договiр
не буде }кладено впродовж десяти кirлендарних днiвз дати видання наказу про
зарахуванняl, то цей наказ скасовусться в частинi зарахування Tal(oi особи.
Якщо вступник здiйснив виконання вимог до зарах}ъання без особистого
подання документiв, то наказ про зарахування може бути ьиданий без укладання
договору' аJIе якщо договiр не буле укладено впродовж десяти календарних днiв
пiсля початку навчання. то цей наказ скасовусться в частинi зарахування такоi
особи.
Оплата навчання здiйснюсться згiдно з договором., укJIаденим сторонами.

З.

fIриймальна комiсй анулю€ ранiше наданi рекомендацii вступникам,
якi не виконаJIи вимог для зарахування на мiсця за кошти фiзичних або
юридичних осiб, перелбачених у розлiлi Х fIравил прийому, i надас рекомендацii
вступникам' наступним за рейтинговим списком.

4.

У разi одночасного навчання за кiлькома спецiальностями (напрямами

пiдготовки, спецiалiзацйми, освiтнiми, освiтньо-професiйними програмами) та
формами здобуття освiти оригiнали документiв, передбаченi fIорядком та
Правилами прийому. зберiгаються у коледжi за мiсцем навчання за державним
замовленням протягом усього строку навчання.
У разi одночасного навчання за кiлькома спецiальностями (спечiал iзацй м и.
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 стулента протягом усього
строку навчання. Умовою до зарахування студента доколеджу € надання довiдки
про мiсцезнаходження оригiналiв документiв. Довйка про зберiганrrя оригiналiв
док}ментiв видасться на вимогу студента закладом освiти, у якому вони
зберiгаються.

ХII. Переведення на BaKaHTHl мrсця державного (регiонального)
замовлення осiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних або
юридичних осiб

1.

Коледж самостiйно надас рекомендацii вступникам в межах форми
здобуття освiти та мiсць (KpiM небюджетних конк)Фсних пропозицiй), наякi були
наданi рекомендацij до зарахування до коледжу за вiдповiдною спецiальнiстю. в
порядку., визначеному пунктами 6-7 розлiлу IX fIравил, та анулюс ix в порядку,
визначеному пунктом 1 розлiлу XI fIравил.

2. fIереведення на

BaKaHTHi мiсця державного замовлення осiб, якi
зарахованi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб, здiйснюсться в
такiй послiдовностi:

роздiлу VIII fIравил прийому, в разi
наявностi документiв, що п iдтверджу ють право на спецiальнiумови зарахування;
особи, якi зазначенi

в пунктi 4

особи, якi не отримали рекомендацiю для зарахування на мiсця державного

замовлення в порядку, передбаченому пlтlктом 5 розлiлу IX fIравил.
fIереведення на BaKaHTHi мiсця державного замовлення осiб, зазначених в
абзацi третьому цього гrункту, проводиться при вiдсутностi непереведених осiб
попередньоi категорii або в разi ix письмовоi вiдмови вiд переведення та в
послйовностi вй вищого до нижчого мiсця в рейтинговому списку в межах
кожноi iз зазначених категорiй.
У разi вiдсутностi достатн ьоi кiлькостi мiсць для переведення на BaKaHTHi
мiсця державного замовлення осiб, зазначених в абзацах др}тому-третьому цього
пункту, коледж використовус дJIя цього BaKaHTHi мiсця державного замовлення з
iнших спецiальностей цiеi галузi, а при ix вйсутностi - iнших галузей знань, цiеi
або iншоi форми злобутrя освiти (пiсля переведення на BaKaHTHi мiсця
державного замовлення осiб, зазначених в абзацах д)угому-третьому цього
tIyHKTy за вiдповiдною спецiальнiстю та формою здобуття освiти), про що негайно
ставить до вйома вiдповiдного державного замовника.
Невикористанi пiсля цього мiсця державного замовленЕя вважаються
такими, що не розмiщенi в коледжi. Коледж повйомляс державного замовника
про ix кiлькiсть у розрiзi спецiальностей (спечiалiзацiй) та форм злобуття освiти.
У разi вiдсутностi достатньоi кiлькостi мiсць для rrереведеннrl на BaKaHTHi мiсця
державного замовленшI осiб, зазначених в абзацi шllтому цього пункту'
коледж надсилас державному замовнику запит на видiлення додаткових мiсць
державного замовлення за рахунок повернутих. Рiшення щодо використаннJI цих
мiсць приймас конкурсна комiсй державного замовника.

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

1.

Накази гrро зарахування на навчання видаються директором коледжу'
на пiдставi рiшення приймальноi KoMicii. Накази гrро зарахування на навчання з
додатками до них формуються в е!ЕБО та оприлюднюються на iнформацiйному
стендi приймальноi KoMicii та вебсайтi закладу освiти у вrтглядi списку
зарахованих у строки, визначенi розлiлом V fIравил прийому.

2.

Рiшення приймальноi KoMicii гrро зарахування вступника скасовусться
приймальною комiсiею у разi виявлення порушень з боку вступника, визначених
пунктом 5 розлiлу ХV Правил прийому.

З.

Зарахованi особи можуть бlти виключенi з наказу цро зарахування (до
наказу гrро зарахування вносяться змiни, що стосуються цiсi особи) до коледжу за
власним бажанням, вiдрахованi iз закладу освiти за власнимбажанням, у зв'язку з
чим таким особам повертаються поданi ними документи не пiзнiше настлного
дня пiсля поданнJI заяви про вiдрахрання на пiдставi наказу директора коледжу.

4. Якщо

особа без поважних приtIин не rrрист}.пила до занять протягом
l0 календарних днiв вИ Тх початку. наказ про зарахування скасовусться в частинi.
що стосу€ться цiеi особи.

5.

На звiльнене(i) в порядку, передбаченому пунктами 2-4 цього роздiлу,

Micue (мiсця) може проводитись додатковий конкlрсний вiдбiр з числа осiб, якi
брал и y^racTb у KoHKypci на цю конк}рсну пропозицiю. У разi вiдсутностi таких
претендентiв на звiльненi мiсця дозволясться зараховувати осiб з конк}рсних
пропозицiй цього закладу освiти за умови збiгу прелметiв iндивiдуальноi усноi
спiвбесйи (творчого конкlрсу) шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на
iH шу кон курсну пропози цiю.

ХIV.

Особлпвостi прпйому

на

навчання iноземцiв

громадянствадо закладiв фаховоi передвпщоi освiти УкраiЪи

1.

та осiб

без

fliдготовка iноземцiв та осiб без громадянства здiйснюсться згiдно iз

Законами УкраiЪи <fIро ocBiTy>, кfIро фахову передвищу ocBiTy>, <fIро правовий
статус iноземцiв та осiб без громадянства>, кfIро закордонних украiнцiв>, кfIро
бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту>, Указом
fIрезидента Украiни вiд 03 червня 1994 року Nч 271 кfIро заходи щодо розвитку
економiчного спiвробiтництва областей УкраiЪи з с}мiжними областями
Республiки Бiлорусь i адмiнiстративно-територiальними одиницями Республiки

Молдова> (KpiM встlтlникiв з Республiки Бсларусь), постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 11 вересня 201'З року ЛЪ 684 <<!еякi питання набору лля
навчання iноземцiв та осiб без громадянства)), наказом MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд 01 листопада 201З року Л'9 1541 к!еякi питання органiзацii
набору та навчання (стажування) iноземцiв та осiб без громадянства)),
заре€строваним у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 25 листопада 2013 року за Лч
2004l245з6.

2.

Iноземцi та особи без громадянства (лалi - iноземчi) 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 Украiни,
законодавством або угодами про мiжнародну академiчну мобiльнiсть мiж

закладами фаховоi передвищоi освiти або закладами вищоi освiти' до структ}ри
яких входять закJIади фаховоi передвищоi освiти.
fIрийом закордонних украiЪцiв, статус яких засвiдчений посвiдченням
закордонного украiЪця, iноземцiв та осiб без громадянства, якi постiйно
проживають в YKpaiHi., осiб, яким надано статус бiженчя в YKpaiHi' та осiб, якi
потребlтоть додаткового або тимчасового захисту до закладiв освiти на навчання
за рахунок коштiв державного бюджету здiйснюсться HapiBHi з громадянами
УкраiЪи.
З. Yci категорii iноземцiв. якi вступають на навчання, зараховуються до
коледжу на пiдставi наказiв про зарахування. що формуються в еДЕБО.

4.

Закорлоннi украiнцi, якi на законних пiдставах переб}ъають в YKpaiHi i
статус яких засвiдчений посвiдченням закордонного украiнчя. при вступi до
коледжу користуються такими самими правами на здобутrя освiти, що й
громадяни УкраiЪи, за винятками, встановленими Конституцiсю УкраiЪи,
законами Украiни чи мiжнародними договорами. згода на обов'язковiсть яких
надана Верховною Радою Украiни.

Закорлоннi украiнцi, статус яких засвiдчений посвйченням закордонного
1краiнця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням умежах
установJIених квот дJIя iноземцiв за спiвбесйою з предметiв. передбачених
fIравилами прийому.

5.

Iноземцi та особи без громадянства, у тому числi закордоннi 1краiнцi'
якi постiйно rrроживають в YKpaiHi' особи' яких визнано бiженцями, та особи, якi
потребlтоть додаткового захисту, мають право на здобуття фаховоi перелвищоi
освiти HapiBHi з громадянами УкраiЪи, у тому числi за рахунок коштiв державного
бюджету.

ХY. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при проведеннi прийому на

навчання до закладiв фаховоi передвпщоi освiти

1. На засйаннi

приймальноi KoMicii мають право бути присутнiми
освiтнiй омбудсмен таlабо представник Служби освiтнього омбудсмена,
представники засобiв MacoBoi iнформацii (не бiльше двох осiб вiд одного засобу
MacoBoi iнформацii). fIорядок акредитацii жlрналiстiв у приймальнiй KoMicii
визнача€ться iнформацiйно-аналiтичним агентством !нiпровського нацiонального

1.rriверситету iMeHi Олеся Гончара.

2.

Громадськi органiзацii можуть звернутися ло MiHicTepcTBa освlти 1
науки Украiни iз заявою про надання iM права спостерiгати за роботою
приймальних комiсiй. Громадськi органiзацii, яким таке право надано
MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни, можуть направляти на засйання
приймальних комiсiй cBoix спостерiгачiв. fIриймальнi KoMicii зобов'язанi створити
належнi умови для присутностi громадських спостерiгачiв на своiх засИаннях. а
також надати iM можливiсть ознайомлення до засйання з документами, що
надаються членам KoMicii.

З.

Коледж зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступникiв з
лiцензiею на здiйснення ocBiTHboi дiяльностi, сертифiкатами про акредитацiю
вiдповiдноi спецiальностi (освiтньо-професiйноi програми). fIравила прийому,
BйoMocTi про лiцензований обсяг та обсяг прийому за державним або
регiональним замовленням за кожною конкурсною пропозицiсю (спецiальнiстю,
освiтньо-професiйною програмою), оrrрилюднюються на вебсайтi коледжу не
пiзнiше робочого дня, настуrrного пiсля затвердження/погодження чи отримання
вiдповiдних вiдомостей.

4.

Голова приймальноi KoMicii оголошус про засiдання KoMicii не пiзнiше
дня. що передус дню засИання. в особливих випадках - не пiзнiше нiж за три
години до початку засйання. Оголошення разом iз просктом порядку денного
засйання оприлюднюсться на вебсайтi коледжу.

5. fIодання встуtIником недостовiрних персональних

даних,
недостовiрних вiдомостей про здобlту ранiше ocBiTy. про наявнiсть tlpaBa на

спецi€lльнi

умови вступу, про у{асть в r{нiвсъких олiмпiадах, про проходження

зовнiшнього незаJIежного оцiнюванrrя, про трудовий дЬговiр

на
працевлаштуванНrI для здобуття освiти за ду€lJIьною формою е пiдставою дJIя
скасування нак€ву про зарахування в частинi, що стосусться цього вступника.

6.

Iнформування громадськостi про лiцензований обсяг, обсяг мiсць, що
фiнансуються за державним або регiоналъним замовленням, BapTicTb навчаннrI за
спецiалъностями (спецiалiзацiями, освiтньо-професiйними програмами), осiб
(прiзвиЩа та iнiцiали), якi подаJIи заяви щодо вступу, ik
рекомендуваннrI до
зарахування та зарахування до коледжу здiйснюеться на пiдставi даних сдЕБо

через роздiл <вступ> вебсайту

ешБо за

електронною адресою:
https://vstup.edbo.gov.ual, а також iнформацiйними системами (вiдповiдно до
договорiв, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технiчним
адмiнiстратором еШБО).

В

iдповiд аlтьний с екретар

ПК

й

Альона ПОЖИДАеВА
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l
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Перелiк ocBiTHix прогрдм та спецiальностей,
за якими оголошусться прпйом на павчання, лiцензованi обсяги та норматпвнi термiни павчанпя
пд осповi повноi загальноi (профiльноi) середньоi освiти
Фахового коледж економiки та бiзнесу Днiпровського нацiонального унiверситету iMeHi Олеся Гончара
есrиного

ocBrTHbo-

ня

Галузi знань

ахового молодшого бакдлав а
спецiальцостi

лiцензованi обсягц
.Щенна

Шифр

Найменування

Код

Назва

форма
цавчацця

07

Управлiння та
адмiнiстрlъання

075

Маркетинг

30

07

Управлiння та
адмiнiстрlъання

071

07

Управлiння та
адмiнiстрlъання

076

24

Сфера
обслутовlъання

241.

Примiткп:
*.Щанi за

облiк i
оподатк}tsання
Пiдприемництво,
торгЬля та
бiржова дiяльнiсть
Готельноресторанна справа

результатами прпйому у 2021 роцi

Заочна
форма
цавчацня

Нормативнi термiни

навчання
Заочца
fleHHa форма
форма
навчання
цавчацця

l

р.

l0M

BapTicTb одного року
павчання, грн.*
Заочна
,Щенна
форма
форма
навчаItня
навчання
l l000.00

можлцвiсть

всryпу осiб без
громадяцства
на форми
цавчацця
,Щенна

40

40

l

р. l0M.

l

р. 10м.

l l000,00

7300,00

75

75

l

р. l0M.

l

р. 10м.

l l000.00

7300,00

60

60

l

р. l0M.

l

р. 10м.

l l000,00

7300,00

.Щенна,

заочна
.Щенна,

заочна
,Щенна,

заочна
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Перелiк спецiальностей для прпйому на третiй (четвертий) курс (з пормативним TepMiHoM навчанпя) осiб, якi здобулп ocBiTHboквалiфiкацiйний piBeHb квалiфiкованого робiтника, для здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за
спорИненою спецiальпiстю
за денною тд заочною формою навчаIlня

СпорЦненi професii квалiфiкованого робiтника (професiйнi
назвп робiт)
Клас
з41,\

з41,2

3413
з41,4
з41,5
з41,6
з41,7
з41,9

з42\

Назва

Щилери (бiржовi торговцi за свiй рахунок) та
брокери (посередники) iз заставних та
фiнансових операцiй
CTpaxoBi агенти

Спецiа.льностi ocBiTHboпрофесiйного ступеня фахового
молодшого бакалавра
Код
Ilазва

Агенти з торгiвлi майном
Консультанти з подорожей та органiзатори
подорожей
Технiчнi та торговельнi представники
Закупники
Оцiнювачi та аукцiонiсти
Iншi фахiвцi в галузi фiнансiв i торгiвлi
Брокери (посередники) з купiвлi-продажу
ToBapiB

075

Маркетинг

Фахове
випробування

Курс

TepMiH

IlавчаIlня

з422

з42з
з429
з4з1,

з4з5
3435.1

Агенти з клiрингу (обмiнних товарних
операцiй) та експедицii
Агенти iз зайнятостi й трудових KoHTpaKTiB
Агенти з комерцiйних послуг та торговельнi
брокери
CeKpeTapi адмiнiстративних органiв
Органiзатори дiловодства
Органiзатори дiловодства (державнi установи)

з4з5.2 Органiзатори дiловодства (види економiчноi
дiяльностi)
з4з5.з Органiзатори дiловодства (система
судочинства)
з4зб Помiчники керiвникiв
з4з6.1, Помiчники керiвникiв пiдприемств, установ та
органiзацiй
з4з6.2 Помiчники керiвникiв виробничих та iнших
основних пiдроздiлiв
з4з6.з Помiчники керiвникiв малих пiдприемств без
апарату управлiння
з4з6.9 Iншi помiчники

41,1,4

Iншi технiчнi фахiвцi в галузi управлiння
Стенографiсти та друкарки
Оператори машин для оброблення TeKcTiB i
подiбнi професii
Оператори iз збору даних
Оператори лiчильних машин

4115

CeKpeTapi

з4з9
4111
41,1,2

4\\з

071

облiк i
оподатк)дання

076
Пiдприемництво,
торгЬля та бфжова
дйльнiсть

Фахове встlпrне
випробування.
Встlтlний iспит з
украiнськоi мови

з 4

l0

м.

з4зз

Службовцi на скJIадах
Приймальники замовлень
Службовцi з транспортних операцiй
Бlоtгалтери та касири-експерти

з4з4

[опомiжний персонал у сферi статистики та

41,з1,

41,з2

4\зз

з44\

математики
Iнспектори митноi служби

з442

Iнспектори податковоi служби

41,21,

Реестратори бухгалтерських даних

41,22
421,1,

Статистики-облiковцi та KoHTopcbKi службовцi,
що займаються фiнансовими операuiями
Касири та бiлетери

422з

Оператор поштового зв'язку

421,2

Касири в банках та iнкасатори

42\з

42\5

Букмекери (на перегонах) та круп'е
(банкiвники)
Лихварi (особи, що позичають грошi в заставу
або в борг)
Збирачi податкiв

421,1,

Касири та бiлетери

5220

Продавцi в магазинах

52з0

Продавцi, що ведуть торгiвлю з лоткiв та на
ринках
Працiвники,, зайнятi на декоративних, художнiх
(дизайнерських) допомiжних роботах у сферi
мистецтва

421,4

5з1,2

3510
з471,

3510

з520
530
3540
3550
з

3560
3 570
3590
4221,

511

1

51,2\
51,22
51,2з
51,29

741,\
741,2

741,з
741,4
741,5

Фахiвцi з переробки плодоовочевоi продукцii
Щекоратори та комерцiйнi дизайнери
Фахiвцi з переробки плодоовочевоi продукцii
Фахiвцi з бродильного виробництва та
виноробства
Фахiвцi з виробництва молочних продуктiв
Фахiвцi з виробництва м'ясних продуктiв
Фахiвцi з виробництва борошняних,
кондитерських виробiв та харчоконцентратiв
Фахiвцi зi зберiгання та переробки зерна
Фахiвцi з технологii харчування
Iншi фахiвцi в галузi харчовоi та переробноi
промисловостi
Агенти з туризму
Працiвники, що надають послуги в дорозi
[оглядачi будинкiв та черговi в готелях та

ryртожитках
Kyxapi
Офiцiанти та буфетники
Укрупненi професii доглядачiв будинкiв та
працiвникiв закладiв ресторанного
господарства
М'ясники та постачaulьники риби
Булочники, кондитери та майстри з
приготування кондитерських виробiв
Виробники молочних продуктiв
Заготiвельники плодiв, овочiв та подiбних
продуктiв
.Щегустатори, купажисти

241,

Готельно-ресторанна
справа

Фахове встlпrне
випробування.
Встlтlний iспит з
украiнськоi мови

3,4

10м

741,6
741,9

8270

8271,

8272

82]з
8274

8275

8276
8277

8278

8279
913

1

Робiтники з перероблення тютюну
Укрупненi професii робiтникiв з приготування
харчових продуктiв
Укрупненi професii робiтникiв, що
обслуговують устаткування з виробництва
харчових та подiбних пролуктiв
Робiтники, що обслуговують устаткування з
оброблення м'яса та риби
Робiтники, що обслуговують устаткування з
виробництва молочноi продукцii
Робiтники,, що обслуговують устаткування для
помелу зернових та прянощiв
Робiтники,, що обслуговують устаткування з
виробниuтва хлiба. кондитерськоi та
MaKapoHHoi продукцii, крупи та шоколадних
виробiв
Робiтники, що обслуговують устаткування з
перероблення фруктiв. овочiв. олiснасiння та
горiхiв
Робiтники, що обслуговують устаткування з
виробництва цукру
Робiтники,, що обслуговують устаткування з
перероблення чаю, кави' какао та шоколаду
Пивовари i робiтники, що обслуговують
виноробне устаткування та устаткування для
виробниuтва iнших напоiв
Робiтники, що обслуговують устаткування з
виробництва тютюновоi продукцii
[омашня прислуга та прибиральники

91,з2

9133
9151
91,52

941,\

Пiдсобнi робiтники та прибиральники в
конторах, готеJuIх та iнших установах
Прачки та прасувальники
Посильнi, Hocii та рознощики багажу i посилок
Швейцари та сторожi
Комiрники та вагарi

,Щоdаmок 3
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Перелiк спецiальностей та всryпних вппробувань для прийому на навчання осiб, якi здобули освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb
молодшого спецiалiста, освiтньо-квалiфiкацiйнпй piBeHb спецiалiста, ступiпь вищоi освiти бакалавр, ступiнь впщоi освiти магiстр,
ОКР квалiфiкованпй робiтник
Фаховий кол
Освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb,
piBeHb вищоi освiти

Квалiфiкований робiтник

Освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb,
piBeнb вищоi освiти

Молодший спецiалiст
Бакалавр

спецiалiст
Магiстр

економiки та бiзнес

вського н

rонального

lB

сит

iMeHi Олеся Гончд а

спецiальностi

Iндпвiдуальна усна спiвбесiда

071 <Облiк i оподаткрання>
076 <Пiдприсмництво, торгiвля та
бiржова дйльнiсть>
241 <Готельно-ресторанна справа)
075 <Маркетинг>

Фахова iндивiдуальна усна спЬбесiда (за
державним замовленням)
Подача мотивацiйного листа (виключно на
v iсця за кошти фiзичних або юридичних
осiб)

спецiальностi

Iндпвiдуальна усна спiвбесiда

071 <Облiк i оподаткування>
076 <Пiдприсмництво, торгiвля та
бiржова дйльнiсть>
241 <Готельно-ресторанна справa>)
075 <Маркетинг>

Подача мотивацiйного листа

.Щенна форма

навчаппя

3 курс

.Щенна i заочна

форма навчання

3 ,4 курс

,Щоdаmок 4
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Перелiк конкурсних пропозицiй

Фаховий коледж економiки та бiзнесу Днiпровського нацiонального унiверситету iMeHi Олеся Гончара
L

Освiтнiй

to

(ocBiTHbo-

Ilазва KoHKypcHoi
пропозицii

Маркетинг денна
форма навчання
Облiк i оподаткування
денна форма навчання

Пiдприемництво,
торгiвля та бiржова
дiяльнiсть денна

Вид
KoHKypcHoi

пропозпцii

основна
основна

основна

квалiфiкацiйний)
piBeHb на ocHoBi

якого
здiйснюсться
вступ

повна загальна
середня ocBiTa
повна загальна
середня ocBiTa
повна загальна
середня ocBiTa

форма навчання

Маркетинг денна
форма навчання

Маркетинг денна
форма навчання

Облiк i оподаткування

ф

tr5

обсяг*

olE:J

8
яý
Е==-

=.9;
эl э

-l 1

--

i/ .:

ц

ЕФ *
?- а

ч

EFtОd=

з.=

-ЁЕф

i!==)9

;;iзз
-аа
Е

денна

I

30

l5

5

денна

I

40

20

0

денна

I

75

25

|2.

денна

I

60

20

13

075 <Маркетинг>

денна

lII

075 <Маркетинг>

денна

III

07l <облiк i

денна

IlI

075 <Маркетинг>

07l <облiк i
оподаткування)
076
<Пiдприсмництво,
торгiвля та бiржова
дiяльнiсть>>

Готельно-ресторанна
справа денна форма
навчання

Код та назва
спецiа,rьностi

фоi?

основна
небюджетна

повна загальна
середня ocBiTa

Квалiфiкований

робiтник

24l <Готельноресторанна справа)

l0

l

Бакалавр,

небюджетна
основна

молодший
спецiалiст
Квалiфiкований

0

2|

3

0

денна форма навчання

Пiдприемництво,
торгiвля та бiржова
дiяльнiсть денна

робiтник
основна

форма навчання

Пiдприемництво,
торгiвля та бiржова
дiяльнiсть денна

Бакалавр,
octtoBlia

форма навчання

ocltoBlIa

Готельно-ресторанна
справа денна форма
навчання
Облiк i оподаткування
заочна форма навчання

Пiдприемництво,
торгiвля та бiржова
дiяльнiсть заочна

робiтник

молодший
спецiалiст

робiтник

ресторанна справа)

молодший
спецiалiст

неOюджетна

повна загальна
середня ocBiTa

основна

повна загальна
середня ocBiTa

основна
неOюджетна

небюджетна

форма навчання

Готельно-ресторанна
справа заочна форма
навчання
Облiк i оподаткування
заочна форма навчання

Пiдприсмництво,

з8

денна

III

денна

III

денна

III

заочllа

III

40

5

заочна

IlI

75

l0

заочна

III

60

l5

заочllа

III

з0

l

заочлlа

III

60

9

заочна

IlI

4l

2

5

2

l

24l

<<Готельно-

ресторанна справа)

07l <облiк i
оподаткування)
076
<<Пiдприсмництво,

торгiвля та бiржова

21

0

2

0

дiяльнiсть>

Готельно-ресторанна

Пiдприемництво,
торгiвля та бiржова
дiяльнiсть заочна

lII

дiяльнiсть>>

24l <Готельно-

Бакалавр,

основна

076
<Пiдприсмництво,
торгiвля та бiржова

Квалiфiкований

форма навчання

справа заочна форма
навчання
Облiк i оподаткування
заочна форма навчання

денна

дiяльнiсть>>

Готельно-ресторанна
справа денна форма
навчання

Квалiфiкований

оподаткування)
076
<Пiдприсмництво,
торгiвля та бiржова

небюджетна
небюджетна
небюджетна

повна загальна
середня ocBiTa

Квалiфiкований

робiтник
Квалiфiкований

робiтник

24l <Готельноресторанна справа)

07l <облiк i
оподаткування)
076
<<Пiдприсмництво,

торгiвля та бiржова
дiяльнiсть>

Квалiфiкований

241 <Готельно-

робiтник

ресторанна справа))

Молодший
спецiалiст
Молодший

07l <облiк i
оподаткування)

заочлlа

III

5

z

076

заочна

IlI

5

0

торгiвля та бiржова
дiяльнiсть заочна

сflецlалlст

форма навчання

дiяльнiсть>

Готельно-ресторанна
справа заочна форма
навчання

Примiткп:
*.Щанi за

<Пiдприсмництво,
торгiвля та бiржова

небюджетна

Молодший
спецiалiст

результдтамп прпйому у 2021 роцi

24l

<<Готельно-

ресторанна справа)

заочна

III

5

l
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Перелiк конкурснпх предметiв
Фаховий коледя( економiки та бiзнесу Днiпровського пацiопальпого чпiверситетч iMeHi Олеся ГончдDа
для в

KiB на ocHoBi повноi здгальноi

Спецiальпостi ocBiTHboпрофесiйного ступеня
фахового молодшого
бакалавра
Код

0,7l

076

241'

облiк i
оподаткрання
Пiдприемництво,
торгiвля та бiржова
дйльнiсть
Готельноресторанна справа

едньоi освiти за д

м замовлення:

Украiпського цептру оцiнювання якостi освiти)

Назва

Маркетинг

oiD

Перелiк конкурснпх предметЬ (усна iндивiдуальна спiвбесiда,
нацiональнпй мультппредметпий тест, сертпфiкатах

ЗНО :

075

о

1.

YKpaibcbKa мова

iсторй Украlни,
Нацiона,rьний мультипредметний тест
Iндивiдуальна усна спЬбесiда (yKpaiHcbKa
ЗНО : l. YKpatHcbKa мова
2. Математика або iсторй Украlни,
Нацiональний мультипредметний тест
Iндивiдуальна усна спЬбесiда (yKpaiHcbKa
ЗНО : 1. YKpaiHcbKa мова
2. Математика або iсторй Украlни,
Нацiональний мультипредметний тест
Iндивiдуальна усна спЬбесiда (yKpaiHcbKa
ЗНО : 1. YKpaiHcbKa мова
2. Математика або iсторй Украtни,
Нацiональний мультипредметний тест
Iндивiдуальна усна спiвбесiда (yKpaiHcbKa
2. Математика або

або географiя

Ваговий
коефiцiснт

|,25
|,25

мова, iсторй Украiни)
або географiя

|,25
|,25

мова, iсторй Украiни)
або географiя

|,25
|,25

мова, iсторй Украiни)
|,25
або географiя

мова, iсторй Украiни)

1,,25

мiнiмальна
кiлькiсть балiв для

допуску до участi в
KoHKypci або
зарахування на
навчання за квотами, за
спiвбесiдою

l00

100
100
100
100
100

l00
l00

100
100
100
100
100

l00
l00

100

для вступнпкiв, що вступають за коштп фiзичних або юридпчних осiб вступ здiйснюсться зд поданпям мотивацiйпого ляста.

,Щоdапок б
dо Правuл прuйому dо фаховоео колеdэrу
економiкu tпа бiзнесу,Щнiпровсько2о
нацiонапьноео унiверсumапу LMeHi
Гончара у 202 2 роцi

Ол

еся

Рекомендацii до написання мотивацiйного лпста
Що таке мотпвацiйЕпй лист i навiщо BiH потрiбен
Мотивацiйний лист - це:
. документ., що складасться i подасться вступником до коледжу., у якому
пояснюються rrричини, через якi вступник вважас себе найкращим кандидатом для
BcT}Tly на вiдповiдну спецiальнiсть. Пiдготовка такого листа вимагас детаJIьного
дослiдження вступником загального академiчного середовища коледжу та рiзних

ocBiTHix програм;
. своерИне есе, обсяг 1-3 сторiнки, документ Wоrd, 14 кегль Times New Roman з
1,5 iнтервалом, текст мае бути структурований, тобто подiлений на абзаци, в якому
необхiдно пояснити чому абiт}рiент хоче навчатися в коледжi та з яких причин варто
обрати саме кандидат}ру конкретного здобувача освiти.
Вимоги до мотпвацiйного листа
Мотивацiйний лист с результатом особистоi творчоi працi абiтlрiснта, однак.

коледж може публiкувати на сайтi зразки мотивацiйних листiв i правила ix
оформлення (наприклад, щодо структ}ри листа., його обсягу). Тому, вступник

заздалегiдь повинен ознайомитись iз сайтом коледжу.
Разом iз цим' мотивацiйний лист повинен вйповйати формальним вимогам' що
ставляться до дiлових л истiв:
. змiст повинен бути лаконiчним (короткий виклад лумок i тiльки важливi деталi,
факти, цифри);
. чiтка структ}ра спростить прочитання листа (заздалегiдь продуманий план
дозволить конкретно вказати на значущi аспекти проблеми; важливо розбивати текст
на абзаци, кожен iз яких мас мiстити певну концепцiю);
. неприпустимiсть емоцiй (лист не повинен мати емоцiйного вiдтiнку, треба
[рагн},rи стриманостi, розважливостi., серйозностi, практичностi);

.

простота

у

викладi. яка дасть адресату можливiсть швидко зрозумiти змiст

tIрочитаного;
. неприпустима наявнiсть орфографiчних i стилiстичних помилок.

Структура мотивацiйного листа
Мотивацiйний лист повинен мiстити ((шапку)), звертанIш, вступ' основну та

закJIючну частини.

частина листа. у якому мiстяться вiдомостi про адресата (назва
коледжу., прiзвище та iнiцiали особи., якiЙ адресусться лист ) та адресанта (прiзвище,
iм'я, по батьковi, адреса для кореспонденцii та електронна адреса' номер телефону),
яка розташовусться в правому верхньому KyTi листа.
Шанобливе звертання с важливою складовою мотивацiйного листа. Воно надас
листу офiцiЙного характеру та привертас увагу адресата (наприклад: <<IЦановна
Тепяна МЕЛЪНИК!>). Звертання зазвичай видiлясться напiвжирним шрифтом таlабо
к}рсивом i вирiвнюсться по центру.
,<Шапка>,

-

Через один рядок пiсля звертання розмiщусться BcTlTr, який е rrершим абзацом
листа. BiH с дуже важливим, адже саме тут абiтlрiснт повинен привернути та утримати
увагу читача. У цьому абзацi викладаеться мета i причина написання мотивацiйного
листа (наприклад: <Звертаюся до Вас у зв'язку з...)). Також у цiй частинi варто
коротко rrояснити, чому встуtIник обрав саме коледж i як' на його думку, навчання в
коледжi сприятиме його професiйному розвитку й зростанню.
В основнiй частинi необхйно перерахувати знання й академiчнi досягнення
здобувача освiти, в областi предмета, що його цiкавить. Зi змiсту листа мас бути
зрозумiло, чому обрано саме цей предмет (або кiлька прелметiв) дJIя вивчення, певний
закJIад освiти та бажання продовжити навчання в конкретнiй KpaiHi (за }мови, коли BiH
поза межами Украiни).
Також,, в основнiй частинi слй аргументовано пояснити причини, що спон}кали
абiтlрiснта обрати саме коледж. Не буде зайвим продемонструвати., що абiтурiент
ознайомився з iнформачiсю про коледж.
!руга половина ocHoBHoi частини мотивацiйного листа може бути rrрисвячена
особистим якостям i вмiнням здобувача освiти. Наприклад, спiльно реалiзовувати
про€кти та iдеi; працювати одночасно над кiлькома завданнями. знаходити спiльну
мову з рiзними людьми. працювати 7або вчитися в iнтернацiональному середовищi
(поважати культ}ру й традицii iнших народiв i KpaiH); бути 1ъажним до деталей, i
багато iншого. Бажано проiлюструвати все вище описане конкретними прикJIадами з
життя.

!алi. в основнiй частинi. встутниковi слiд пiдкреслити cBoj найсильнiшi
сторони., якi вiдрiзняють його вй iнших претендентiв. Необхйно продемонструвати
цiлеспрямованiсть, 1TleBHeHicTb i готовнiсть боротися за обране мiсце.

Завершити мотивацiйний лист рекомендусмо iнформацiсю про Kap'epHi
очiкування. Пропонусмо описати. ким iде вони планують працювати пiсля закiнчення
коледжу. Не зайвим буле пшсутлок на два-три речення. який мас пiдтверджувати
готовнiсть вступника навчатися i вказують на його впевненiсть у правильному виборi
ocBiTHboi програми.

Якщо здобувач освiти ще не визначився зi cBoiM професiйним майбутнiм,

але

деякi думки та iдеi на цей рахунок у нього вже с - зауважте, що необхiдно викласти ix
логiчно i структlровано. Щя частина не повинна бути довгою. Iз наведених вступником
аргlментiв мае бути зрозумiло, що якщо iM буле надана можливiсть навчатися на данiй
програмi, це значною мiрою допоможе iM у професiйному майбутньому.
Рекомендуемо вказати здобувачам освiти, що використовуючи своi знання., навички та
йеi., вони також зможуть принести користь коледжу (наприклад, узяти участь у
наукових дослйженнях, представляти закJIад освiти на конференцйх, змаганнях
тощо).
Про що можна наппсатп у мотивацiйному лпстi
!ля написання гарного мотивацiйного листа вступнику необхiдно вибрати
найважливiшу iнформацiю, яка найкраще вИобразить його здiбностi, бачення свого
майбlтнього, зацiкавленiсть у навчаннi за обраною спецiальнiстю. I{я iнформацiя
може стосуватися. зокрема. наступ н и х аспектi в:
. дося гнен н я на вчан н i.
у
. причини обрання спецiал bHocTi;
. прочитана лiтература,, пройденi курси., отриманi сертифiкати,

обраного профiлю;

якi стосуються

. обiзнанiсть з навчаJIьною програмою., викJIадацьким складом,

якi дас обраний заклад вищоi освiти;
. наявний практичний досвй;

. соцiальнi та гнучкi

тощо.

нав1.Iчки.

можJIивостями.,

спортивнi та навчальнi досягнення. захоплення

Головнi помилкп i як ix унпкнути
flля того, щоб мотивацiйний лист для вступу до коледжу принiс позитивний
резул ьтат. рекомендусмо пiсля його написання ретельно перевiрити декiлька разiв.
Абiтурiенти повиннi rrереконатися., що вони не допустили rrомилок' описаних нижче:
. невйповйнiсть офiцiйному стилю - наявнiсть сленгу. недоречних фраз або

жартiв;
. занадто довгi речення (одна думка одна теза);
. перерахування cBoix досягнень та переваг одним довгим списком (необхiдно
написати мотивацiйний лист якiсно. а тому вступниковi потрiбно пiдтверджувати все
фактами, оrrисувати досвй та отриманi знання);
. надмiрного вживання займенника (€)) i безпiдставноi хвалькуватостi
(переконливiше зв)лIить фраза <моя стаття з'явилася в науковому жlрналi>, анiж кя
молодець, оберiть мене>);
. граматичнi та орфографiчнi помилки;
. копiювання чужих робiт.
Звернiть увагу вступникiв, що iхнiй мотивацiйний лист tIовинен бути
оригiнальний та особливий' у ньому мас бути тiльки правдива та реальна iнформацiю
про абiтlрiснта.

Приклад.

!иректору фахового коледжу

економ iки та бiзнесу !н iпровського
нацiонального унiверситету
iMeHi Олеся Гончара
Тетянi МЕЛЬник
вступника IBaHoBoi Iванни Iванiвни

!нiпропетровська обл..,
Синельникiвський район.,
MicTo Синельникове,
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Шанов на Тепяна МЕЛъ НИ К !

Я пишу цей мотивацiйний лист, бо прагну

навчаться за освiтньо-професiйним

ступенем фаховий молодший бакалавр у фаховому коледжi економiки та бiзнесу
,Щнiпровського нацiонального унiверситету iMeHi Олеся Гончара за спецiальнiстю 076

Пiдприсмництво, торгiв.пя
навчаннrI на

та бiржова дiяrrьнiсть. Як я дiзналася, tIотрапити

на

цю спецiальнiсть д}же негrросто, оскiльки на денну форrу навчання

приймають студентiв з найвищими балами, а кiлькiсть мiсць обмежена. Однак, я дуже
хочу навчатися саме на нiй.

Я

не лише маю хорошi оцiнки з профiльних предметiв. TaKi як eKoHoMiKa та

математика, але й також цiкавилася навчальними дисциплiнами цiсi спецiальностi, якi

не входять у шкiльну програму. Зокрема, мене
менеджмент, маркетинг, бiзнес

-

зацiкавили TaKi напрямки як

аналiз, дослйження ринку, дослйження та збут

ToBapiB.

Я завжди хотiла бути пiдприсмцем i вважаю, що Ваш коледж може допомогти
MeHi перетворити свою мрiю в реальнiсть. На мою думку, успiшний пiдприсмець
повинен бути впевненим, вiдкритим, креативним, rrристрасним та здатним до ризику.

Я

розумiю, що дIя того, щоб бути хорошим фахiвцем потрiбно rrосднувати
навчання та практи[Iну роботу. Тому у вiльний вй навчання в школi час, я отримала
практичний досвiд працюючи спочатку

у мiсцевому харчовому пiдприсмствi. потiм

-

менеджером на пИприсмствi ТОВ (Кигrарис). В обох виrrадках я отримала хороший

вiдгук та письмовi рекомендацii вiд керiвництва (рекомендацii

вй

керiвництва

додаються). Щей практичний досвй лише пiдвищив мiй iHTepec продовжувати ocBiTy
та вступити за спецiальнiстю 076 fliдприсмництво, торгiвля та бiржова дйльнiсть.

Пiсля ретельного перегляду навчальноi програми я усвiдомила. що вона наче
була розроблена для мене.

Yci предмети здаються цiкавими та актуаJIьними. Особливо

MeHi сподобався курс з пiдприсмницькоi дйльностi та маркетингу. тому що це та
сфера, де я хотiла би спецiал iзуватися.

Зокрема. MeHi сподобалось. що Ваш коледж проводить семiнари, зустрiчi та
форуми iз залученням представникiв бiзнесу, якi вiдкривають tIрактичний досвй щодо
вирiшення економiчних та соцiальних проблем суспiльства.

Я

щиро црагну навчатися саме

у

Вашому коледжi, бо переконана, що ця

гrрограма допоможе MeHi розвинути себе як гrрофесiонала' лiдера команди та виховати

навички спiлкування, якi необхiднi для мосi майбутньоi кар'сри.

Закiнчивши Ваш коледж,

я можу

прокласти шлях до cBoci Mpii, оскiльки

спецiальнiсть 076 Пiдприсмництво, торгiвля та бiржова дЬльнiсть допоможе MeHi

набути навички

та здобути

знання, необхiднi

дIя того щоб стати

успiшним

пiдприемцем чи бiзнес-консультантом.

Я також црагну брати активну )лrасть у громадському життi Вашого коледжу, бо
це допоможе MeHi навчитися нести вiдповiдал

ьн

icTb не тiльки за себе, але

i за

весь

колектив, який, на мою думку, с важливим для керiвника бiзнесу. Я знаю, що навчання

за спецiальностi 076 fliдприсмництво,, торгiвля та бiржова дiя.пьнiсть
завданням., однак

я

досягнли значних

усп ix iB.

!якую
колективу.
З повагою

,

с

скJIадним

переконана' що зможу протистояти будь-яким rrерешкодам та

за Ваш час та увагу.

Я сподiваюся стати частиною Вашого студентського

