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I. Загальнi положення

1. Пiдставою для оголошення прийому для здобуття вищсlТ освiти за
ocBiTHiM ступенем бакалавра с лiцензiя MiHicTepcTBa освiти i науlки Украiни,
Порядок прийому на н€Iвчання для здобуття вищоi освiти в 2022 роцi,
затверджениЙ нак€}зом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 27 квiтня 2022 р.
Ns392 (зi змiнами, внесенI{ми наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
02 травня 2022 р. М 400) та заресстрованих в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 03

Коледжу Правила прийому для здобуття вищоТ освiти за ocBiTHiM сryпенем
бака_гrавра (далi - Правила прийому) до Галицького фахового коJIелжу iMeHi
В'ячеслава Чорновола (да:ri -Коледж).

2. Прийом до Коледжу здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi за

вiдповiдними джерелами фiнансування.
3. Органiзацiю прийому всryпникiв до Коледжу здiйснюе приймальна

комiсiя, склад якоi затверджусться наказом директора Коледжу, який е if
головою. Приймальна комiсiя дiе згiдно з Положенням про приймальну комiсiю
Коледжу, затвердженим lIиректором Коледжу вiдповiдно до Полrэження про
приймальну комiсiю вищого навчаJIьного закJIаду, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15 жовтня 2015 року Jt 1085,

зареестрованого в MiHicTc:pcTBi юстицii Украiни 04 листопада 20lj; року за J\b

|З5ЗlZ7798. Положення пlэо приймальну комiсiю Коледжу оприлюлнюеться на

офiцiйному веб-сайтi Колс:джу.

.Щиректор Коледжу забезпечуе дотримання законодавства УкраiЪи, У тоМУ

числi Порядку, цих Правил прийому, а також вiдкритiсть та прозо;liСть РОбОТИ
приймальноi KoMicii.

Рiшення приймальноТ KoMicii, прийняте в межах if поВЕtоВаЖеНЬ, е

пiдставою для видання вiдповiдного нак€ву директором КоледжУ та/абО

виконання процедур вступноi кампанii.
Yci питаннrI, пов'язанi з прийомом до Коледжу, вирiшуються

приймальною комiсiею на iT засiданнях. Рiшення приймальнот koMiciT

оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi Колед}ц в день прийняття або не

пiзнiше наступного дня пiсля прийняття вiдповiдного рiшення.
4. Приймальна комiсiя працюе з понедiлка до суботи. Годtини працi з

9-00 до l8-00.
5. На перiод вступних випробувань вступники можуть бути: поселенi у

ryртожиток, за умови вiдсутностi у них iншого мiсця проживання ,га наявностi

мiсць у ryртожитках. Кiлькiсть мiсць 20. Умови проживан]]я: дво- ^га

чотиримiснi кiмнати; кухня та caHiTapHa KiMHaTa у кожнiй житловiй секцii.

6. CTBopeHi можливостi для навчання осiб з особливим]П освiтнiмИ

потребами: наявнiсть медичного пункту; забезпечення медичним працiвником

пaрiод"rного контролю :]а станом здоров'я; наявнiсть пандусiв, тактильних

позначок, виконаних шрифтом Брайля.
7. У цих Правилах прийому
. адресне розмiщення

рекомендацii до зарахування на

термiни вживаються в таких значеннях:
бюджетних мiсць - надання вступнику
мiсця навчання за кошти дер)кавного або
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мiсцевого бюджету (за державним або регiональним замовленням) на пiдставi
його конкурсного бала;

вступне випрсlбування - оцiнювання пiдготовленостi в(этупника до
здобуття вищоi освiти, що проводиться у
спiвбесiди, нацiональноI,о мультипредметного тесту, творчого конкурсу,
презентацii дослiдницьки}I пропозицiй чи досягнень, фахового iспиту;

вступний iспит - форма вступного випробування, яка передбачае
оцiнювання знань, yMiHlb та навичок вступника з одного аб<l декiлькох
конкурсних предметiв, рс:зультати якого зараховуються до конкурсного бала
вступника, або за результатами якого вступник допускаеться до участi в
конкурсному вiдборi чи дrr iнших вступних випробувань (виставляк)ться оцiнки
за шкztлою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвztлюсться рiшення про
негативну оцiнку вступника (<незадовiльно>));

вступник - особа, яка подЕtла заяву(и) ,rро допуск ,цо участi в
конкурсному вiдборi на одшу (декiлька) конкурсних пропозицiй до В.оледжу;

iндивiдуальна усна спiвбесiда - форма вступного випробування, яка
передбачас очне оцiнювlання пiдготовленостi (оцiнювання знан],, yMiHb та
навичок) вступника з одного, двох або трьох предметiв (складових), за

результатами якоi за ко;кний предмет (складову) виставляються оцiнки за
шкчtлою 100-200 (з крокоrr{ в один бал) або ухв€rлюеться рiшення про негативну
оцiнку всryпника (<незадсlвiльно>);

. едина держав.на електронна база з питань освiти (д-i - еДЕБо)-
автоматизована система, функцiями якоi е збiр, верифiкацiя, rэброблення,

зберiганн я та захист i нфор,мацii про систему освiти ;

о КВоТо-1

замовлення (для
використана для прийому всryпникiв на ocнoвi повноТ загальнсlt середньоi
освiти, що мають право на вступ на ocнoвi вступних iспитiв (KpiM осiб, якi
мають право на квоту-2), та дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, осiб з ix числа;

о квота-2 - визначена частина заг€UIьного обсяry бюдж(этних мiсць
(для фiксованих конкурсI{их пропозицiй) у закJIадах вищоi ocBiTll, яка може

бути використана дJuI прийому вступникiв на ocHoBi повноi заг€шьноi середньоi
освiти, що мають право на вступ на ocнoвi вступних iспитiв вi,llповiДно ДО

Порядку прийому для зlIобуття вищоi, фаховоi передвищоТ та профеСiйнОi
(професiйно-технiчноi) освiти осiб, якi проживають на тимчасово окУпОваНiЙ

територii Автономноi Республiки Крим та MicTa Севастополя, тиМчаСОВО

окупованiй територiТ окlэемих районiв ,Щонецькоi та Луганськс,i областеЙ,

територii населених пунктiв на лiнii зiткнення, затвердженого наКаЗОМ

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 01 березня 2021' РОКУ J\Ъ 27|,
заресстрованого в MiHicтepcTBi юстицii УкраiЪи 15 квiтня 202I роКУ За }lЪ

505i3бl27 (далi - наказ М 271);
о конкурсна прOпозицiя - пропозицiя Коледжу щодо кiлlьКОСТi МiСЦЬ

прийому вступникiв на певний piBeHb вищоi освiти, спецiа_гtьнiсть (напрямдля прииому вступникlв Ita певнии рlвень вищOr ()ýIJI-Iи, |-IltrцriilIDruulD \псшrрrlrчl

пiдготовки, спецiа_пiзацiю, освiтню програму в межах спецiальнсlсТi), фОРrУ
здобуття освiти, црс, перелiку конкурсних предметiв, строкУ наВЧаННЯ, На



ocнoBi здобутого освiтнього рiвня або ступенrl (освiтньо-квалiфiкацiйного

рiвня). Розрiзняють фiксовlанi (закритi) та небюджетнi KoHKypcHi прс,позицii;

обраховуеться за результатами вступних випробувань та iншими покЕвниками з

точнiстю до 0,001 вiдповiд(но до Порядку та цих Правил прийому;
a

пропозицii на ocHoBi конкурсних балiв та (в разi ix ви.користання)
прiоритетностей заяв вступникiв для здобуття вищоi освiти (на конкурснiй
ocHoBi);

конкурсний предмет - навч€tльний предмет (дисциплiна), piBeHb

навчЕLльних досягнень з я](ого (якоi) враховуеться при проведеннi riонкурсного
вiдбору на навчання до Коледжу;

r мотивацiйний лист - викпадена вступником письмово у довiльнiй
формi iнформацiя про його особисту зацiкавленiсть у вступi на пе]]ну освiтню
програму (спецiальнiсть, заклад освiти) та вiдповiднi очiкуваннrl, досягненrul у
навчаннi та iнших видах дiяльностi, власнi сильнi та слабкi сторониt, до якого У

разi необхiдностi вступником може бути додано (у ror"ry числi в ,эл€ктроннiЙ

формi) матерiали, що пiдтrверджують викладену в листi iнформацiю;

випробування, яка передбачас оцiнювання результатiв навчання з украiЪськОi
мови, математики та icTopii Украiни, яке здiйснюеться Украiнськ,им ценТРОМ
оцiнювання якостi освiти lзiдповiдно до законодавства;

. небюджетна конкурсна пропозицiя - конкурсна пропозицiя, на яку

не надаються мiсця для навчання за регiональним замовленням;
о пр€lво на зарахування за квотами право вступ]{ика, щодо

зарахування на навчаннЯ до КолеДжу за квотою-1, квотою-2, що 1оеалiзусться
вiдповiдно до Порядку та цих Правил прийому;

. прiоритетнiстr, визначена вступником пlд час пOдання ЗаЯВ

черговiст" (де 1 е найви:щою прiоритетнiстю) Тх розгляду у разi адРеСНОГО

розмiщення бюджетних мiсць (регiонального замовлення);
. рейтинговий с)писок вступникiв - список вступникiв за, черговiстю

зарахування на навчання на конкурсну пропозицiю, що формуеться вiдповiдно

до Порядку та цих Правил прийому;
о творчий конкурс - форма вступного випробування Для: ВСТУПУ ДЛЯ

здобуття сryпеня молодшого бака-павра, бакалавра на ocнoBi повноi загальноi

середньоi освiти, яка передбачае очrry або дистанцiйну (за рiшен]пям закJIаду

освiти) перевiрку в межах одного днrI та оцiнювання, не пiзнiше наступного

дня, твоРчих таlабо фiзшlних здiбностей вступника (зокрема здобiутоi ранiше
спецiа.пiзованоi освiти), необхiдних для здобуття вищоi освiти за

спецiальностями, що зазначенi у ,Щодатку 4 до Порядку. За результатами
творчого конкурсу вистilвляеться позитивна оцiнка за шк€tлою 100-200 (з

кроком в один бал) або ухвurлюеться рiшення про негативну очiнку досягнень
вступника (<незадовiльно>);

о Т€хнiчна поми:лка - помилка, якадопущена уповноваженою особою

приймальноi KoMicii з пI{танЬ прийняття та розглядУ заяв пiд час внесення

"iдоrо.rей 
про всryпника або заяви до единоi державноi електр,онноi бази з



фаховий iспит,_ форма вступного випробування для вступу на

ocHoBi здобутого (або такого, що здобувасться) ступеня абсl ocBiTHbo-

квалiфiкацiйного рiвня ви.щоi освiти, яка передбачае очну або дистанцiЙнУ (За

рiшенням закJIаду освiти) перевiрку здатностi до опануваннrt ocBiTHboT

програми певного рiвня вищоi освiти на ocHoBi здобутlах ранiше
компетентностей;

. фi*сована конкурсна пропозицlя
заздалегiдь визначеною кiлькiстю мiсць для
бюджету (за регiонtlльним замовленням);

. iншi термiни вживаються у значенЕях,
кПро вищу ocBiry>.

наведених у Закrэнi Украiни

ocBiry аб,о ocBiTHbo-

II. Прийом на навчання для здобуття вищоi освiти
1.

a

лля здобуття ступенiв вищот освiти приймаються:
особи, якi здс,були повну загальну середню

квалiфiкацiйниЙ piBeHb молодшого спецiалiста, освiтньо-професiйrий сryпiнь

фахового молодшого бакшlавра, освiтнiй сryпiнь молодшого бакапавра - для

здобуття ступеня бакалавр,а.

Для здобуття ступеня вищоТ освiти за iншою спецiальнiстЮ такоЖ

приймаютьсЯ особи, якi здобулИ ранiше такий самий або вищий сryпiнь

(piBeHb) вищоi освiти або :здобувають його не менше одного року Tat виконують

у повному обсязi iндивiдуальний навчальний план. Умовою :}арахування

здобувача вищоi освiти для одночасного навчаннrI за iншою спеuiальнiстю в

то,Wу самому або в iншомl,закладi вищоТ освiти е виконання вимог, ,ан€UIогiчних

виконанню вимог до вступникiв на вiдповiднi ocBiTHi програми, Щi вимоги

можуть бути виконанi протягом першого року навчання,

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. rссобам, якi

здобули о""ir""о-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiстit, ocBiTHbo-

професiйний ступiнь фахового молодшого бакалавра, освiтгriй сryпiнь

1,aЪподrого бакалавра зi Ъпецiальностей, за якими Коледж оголошtуе набiр на

навчання, перезараховуються кредити еКТС, максим€tпьний обсяг яких

визначено стандарrопл вищоi освiти (за вiдсутностi стандарту - не бiльше 120

кредитiв сктс). taKi осо(!и можуть прийматись на лругий (старшi) курс(и) або

на перший курс (зi скороченим строком навчання).

шя,добуrr" сryпеня бакалавра за iншою спецiальнiстю особи можуть

прийматись на перший або старшi курси (зокрема зi скороченим строком

навчання).
З. Прийом на навчаI{ня проводиться за спецiальностями (спеl;iа_гliзацiями)

вiдповiдНо до ПеРелiку гtшrузей знань i спецiальностей, за якими здiйснюеться

пiдготовка здобувачiВ вищоi освiти, затвердженого постаново,ю Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд29 квiтня 2015 року }Ф26б.

ПрийоМ всryпниКiв на навчаннЯ проводиТься на KoHKypcHi пропозицii, якi

самостiйно формуе Коледж.



Назви конкурсних ]]ропозицiй формуються без позначок TEt скорочень
державною мовою.

4. Особливостi прийому на навчання до Коледжу осiб, мiсцем
проживання яких е тимчасово окупована територiя Автономноi Реопублiки
Крим та MicTa Севастопо.пя, тимчасово окупована територiя окреплих районiв
.Щонецькоi та ЛуганськоТ областей, територiя населених пунктiв на лiнii
зiткнення або якi переселилися з неТ пiсля 01 сiчня 2022 року, вчIзначаються

нака:}ом ]ф 271.

IIl. Щжерела фiнансування здобуття вищоi ocBiTlt
1. Фiнансування пiдt,отовки здобувачiв вищоi освiти здiйснюсl]ься:

за рахунок видаткiв мiсцевого бюджеry (регiонапьне замовлення);
о зо кошти фiзичних та/або юридичних осiб (на умова< договору).
2. Громадяни Украiни мають право безоплатно здобувати вищУ ocBiry У

Коледжi на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно до стандартiв вищоТ освiти, яКЩО

певний сryпiнь вищоi освiти громадянин здобувае вперше за кошти держаВного
або мiсцевого бюджету.

з. особи, якi вступають для здобуття ступешI бакалавра на ocHoBi

освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, освiтньо-пI)офесiйного

ступеня фахового моло,цшого бакалавра, освiтнього ступеня молодшого

бакалавра можуть зараховуватися за регiонiшьним замовленням на пеРШИй КУРС

за скороченим строком навчаннrI лише в разi ix вступу на T]r саму або

спорiднену в межах гапузi знань спецiальнiсть.
Особи, якi всryпают,ь для здобуття ступеня бакалавра Но OCHO,Bi ocBiTHbo-

квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, освiтньо-професiйного ступенrI

фахового молодшого бакалавра, освiтнього ступеня молодшогс) бакалавра

можутЬ зараховуватись зut кошти фiзичних та/або юридичних осiб на перший

курс за скороченим стрOком навчання або на другий чи старшi курси з

нормативним строком навчаннjI в межах лiцензiйного обсяry.
4. Громадяни Украiни, якi нс завершили навчання за дер;кавним або

регiональним замовленням за певним ступенем вищоi освiти, мають право

повторного вступу для безоплатного здобуття вищоi освiти в державних i

комун€tльних закладах вищоi освiти за тим самим ступенем освillи за умови
вiдшкодування до державного або мiсцевого бюджеry коштiв, витрачених на

оплаry послуг з пiдготовки фахiвцiв, вiдповiдно до Порядку вiдшкодування
коштiв державного або мiсцевого бюджету, витрачених на оплагу послуг з

пiдготовки фахi"цiв, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд

2б серпня20|5 року Ns 658.

5. Громадяни Украiни мають право безоплатно здобувати ви]цу ocBiry за

другою спецiальнiстю у Коледжi:
о Якщо за станом здоров'я вони втратили можливiсть виконувати

службовi чи посадовi обов'язки за отриманою ранiше квалiфi.кацiею, що

пiiтверлжуеться висновкilми медико-соцiальноi експертноi koMicii' та в iнших

випадках, передбачених зi}коном;



. якщо вони мulють направленнrI на навчання, видане державним

фегiональним) замовником вiдповiдно до законодавства.
6. Iноземцi та особи без громадянства, у тому числi закордоннi украiнцi,

постiйно проживають в Украiнi, особи, яких визнано бiженцями та особи,якi постiйно проживають в Украiнi, особи, яких визнано 0tженцями Та ОСОOИ,

якi потребують додатковOго захисту, мають право на здобуття вI{щоi ОСвiти

HapiBHi з громадянами У,краiЪи, зокрема за рахунок коштiв дер>llавного абО

мiсцевого бюджету.
7. Особи. якi навчак)ться у Коледжi, мають право на навчаннrt одночасно

за декiлькома освiтнiми програмами, а також у декiлькох закладах вllщоТ освiтИ.
Не допускаеться одЕ,очасне навчання за двома чи бiльше спецiаЛЬНосТЯМИ

(спецiалiзацiями, освiтнiми програмами, напрямами пiдготовкrl, рiвнями,
ступенями, формами здобуття освiти) за кошти державного або мiсцевогО

бюджетiв, KpiM випадкiв поеднання спецiалiзацiй (предметних спеIцiальностей)

в однiй освiтнiй прогр,амi, або здобуття ступеня магiстра медичного,

фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на ocнoBi повн<rт загальнот

середньоi освiти (освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста,

освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра, освiтнього

ступеня молодшого бакалlлвра), яке вважаеться одночасним здобуттям ступенiв

бака.павра та магiстра.
8. Вступники доllускаються до конкурсного вiдбору на мiсця

регiонального замовлення та можуть бути рекомендованi абО перевс:денi на TaKi

мiсця в разi H€UlBHocTi ксlнкурсного бала не менше нiж 125,000. обмеження

щодо переведення на BaKaHTHi мiсця державного (регiонального) заIдовлення не

застосовуеться до осiб, з€Lзначених у tryнктi 7 роздiлу VIII цих Правил.

9. Прийом на навчання всryпникiв за спецiшIьнiстю 08l кПраво> за

регiональним замовленням для здобуття ступеня молодшого бакалавра за BciMa

формами здобуття освiти, а також для здобуття ступенiв бакалавра, магiстра за

з€}очною формою здобуття освiти в 2О22 роцi не проводиться. Фiксованi

KoHKypcHi пtопозицiТ за t(ими спецiальностями, рiвнями та формаlии здобуття

urщоi'освiтЙ не формуються, зарахування (переведення) на навчан.ня на мiсця

за регiон€tльним замовленням не проводиться.

IV. обсяги прийому та обсяги регiонального 3амовлення
1. Прийом на навчання здiйснюсться в межах лiцензовоНоГО, обсяry для

певного рЬня вищоi освi:ги або для певноТ ocBiTHboi програми, що передбачае

присвосння професiйноi кваrriфiкацii з професiй, дJuI яких за,проваджено

додаткове реryлювання. Лiцензований обсяг визначае максим€lль,ну сумарну

кiлькiсть здобувачiв вищоi освiти, якi можуть протягом одноГо кijUIендарного

рокУ (з 0l сiчня по 31 грудня) вступити на навчання до закладу в]ащоi освiти,

Ьуr" .ro*ro"rr""i у ньомУ Ыбо ,r"р"веденi до нього з iнших закладiв вищоi освiти

для здобуття вищоi освiт,и вiдповiдного рiвня, або за вiдповiдноrо освiтньою

.rpo.pu*oo. Прийом на навчання на мiждисциплiнарнi ocBiTHi (ocBiTHbo-

наукъвi) програми здiйснюеться в межах лiцензованого обсяry ,цля певного

рiвня вищоi освiти.



2. Прийом на навчання за кошти мiсцевого бюджету (за рс:гiональним
замовленням) здiйснюеться Коледжем лише за спецiапъностяМИ, На ЯКi ЗДОбУТi

певному piBHi вищоi освiти таlабо за певноюлiцензii на освiтню дiяльнiсть на певному piBHi вищоi освiти таlабо за певною

освiтньою програмою, щ() передбачае присвоення професiйноi квалiфiкаuii з

професiй, для яких запроваджено додаткове реryлювання, не пiзпiiше нiЖ 31

грудня 202| РокУ, за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб - не пiзнiше нiж 3l
травня 2022 року.

прийом на навчання за регiональним замовленням здiйснюеться на

спецiальностi (предметнi спецiальностi, спецiалiзацii, мiждисциплiнарнi ocBiTHi

(ocBiTHbo-HayKoBi) програми) та форми здобуття вищоТ освiти, за якими воно

наданО регiона.гrьним замовником для кожного закJIаду вищоТ освiт,и та форми
здобуття вищоi освiти.

2. обсяг прийому за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб на фiксованi
koнlсypcнi пропозицii визначаеться Коледжем У межах рiзницi мiж
лiцензованим обсягом з урахуванням його подiлу за формами IIавчаннrI та

загальним (максим€tльним) обсягом регiонального замовлення. Щей обсяг може

кориryватись з урахуванн:ям фактично отриманого регiон€lльного замовлення,

,lле не може зменшуватись для конкурсноi пропозицii у перiод мiж початком

прийомУ документiв i зая_в та формУвання першого списку рекоме]шIованих за

цiею пропозицiею.
обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицiю визначаеться

Коледжем у межах лiцензt)ваного обсяry.
3. Загальний обсяг регiонального замовлення дJUI фiксованих конкурсних

пропозицiй, обсяги квоти-lта квоти-2 для фiксованих конкурсних пропозицiй,

оЬ.". прийому за кошти фiзичних та/або юридичних осiб Hil фiксованi
KoHKypcHi пропозицii, обсяг прийому на небюджетнi KoHKypcHi пропозицii

оприлюдню€ться на офiцiйНОIчIу веб-сайтi Коледжу та визнача€ться в Правилах

.rр"ИоrУ (пiслЯ отриманНя необхiдноТ iнформацii вiд регiонапьного замовника).

V. Строки прийому заяв та документiв, конкурсного вi,rlбору та
зарахування на навчання

1. .Щля вступу на перший курс для здобуття ступеня бакшrавlэа

повноТ загаJIьноТ середньо'[ освiти за денною формою здобутгя ocBiTla:

на ocHoBi

реестрацiя електронних кабiнетiв вступникiв, завантаження

необхiдних документiв розпочина€ться 01 липня;
о ПРийом заяв т,а документiв, передбачених роздiлом VI цих Правил

прийому, розпочина€ться 29 лппня;
о Медичнi огляди та iншi доконкурснi процедури, якщо це викликано

установленими законодаЕством особливими умовами конкурсного вiдбору за

вiдповiдними конкурснипdи пропозицiями, проводяться до дня, lщо передус

дню завершення прийому заяв;
о приЙом заяв тадокументiв закiнчусться

о 18.00 годинi 8 серпня для осiб, якi вступають на ocHoBi

iндивiдуа;rьноi спiвбесiди, вступних iспитiв, творчих KoHKypciB ;



23 серпня - для осiб, якi всryпають за результатами
мультипредметного теста, а тако)к творчих

KoHKypciB, якi були складенi з 01 по l8 липня;
до конкурсного вiдбору доttускаеться особа, що успilшно скJI€ша

творчиЙ залiк, передба{ениЙ для певноi конкурсноi пропозицii, який
проводиться з 01 лютого д(о дня завершення прийоIчfу документiв Hzr вiдповiдну
конкурсну пропозицiю;

о вступнi iспити проводяться в кiлька потокiв з 01 по 18 липня
включно. У перiод з 9 по 16 серпня можуть проводитись додатковi cecii
iспитiв, творчих KoHKypciB для вступникiв, якi вступають на мiсuя за кошти
фiзичних та/або юридичних осiб. У творчих конкурсах мають п:раво брати

участь особи, якi здобулрI повну загальну середню ocBiTy або заrlершують if
здобуття до 10 липня, що пiдтверджуеться вiдповiдним документом або

довiдкою зак.iIаду освiти;
. iндивiдуальнi спiвбесiди проводяться з 9 до 1б серпня вIзIючно.
. оприлюднення спискiв осiб, рекомендованих до зарахування за

результатами спiвбесiди, з повiдомленням про отримання чи неотриlilання ними
права здобувати вищу ocBiry за регiон€шьним замовленням здiйснюеться не
пiзнiше 12.00 години 17 серпня. Вступники, якi отрим€лли рекоменlцацii, мають
виконати вимоги до зарахування на мiсця регiонального замовлення до 10.00
години 20 серпня, включаючи подання письмовоТ заяви про викJIlэчення заяв

на iншi мiсця регiонального замовлення. Зарахування цiеi категорii вступниКiв
за регiон€tльним замовленням вiдбувасться не пiзнiше 15.00 години 22 серпня.
Заяви зарахованих осiб на iHmi мiсця регiонального замовлення €lнулююТЬся
впродовж 22 серпня.

. формування рейтингового списку, надання рекомендацiй до
зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повiдоМ.ЦенНЯМ ПРО

отримання чи неотримання ними права здобувати вищу ocBiTy' За КОШТИ

мiсцевого бюджету (за реr,iона_гlьним замовленням) здiйснюються н() пiЗнiШе 29

серпня.
о вступники, якi отрим€tпи рекомендацii, мають виконатиt вимоги До

зарахування на мiсця регiонального замовлення до 18.00 годпни 02 ВеРеСНЯ;
о зsрахування вступникiв за регiональним замовленняМ tIРОВОДИТЬСЯ

05 вересня)закошти фiзичних та/або юридичних осiб - не пiзнiше i}0 вересня;
о п€реведення на BaKaHTHi мiсця регiона-гtьного замовленнЯ ОСiб, ЯКi

зарахованi на навчання зit кошти фiзичних таlабо юридичних осi,б на ocHoBi

повноi загzшьноТ середньсlТ освiти (вiдповiдно до цих Правил при,йому), - не

пiзнiше 19 вересня.
о Н€lцання рекомендацiй до зарахування та оприлюднення списку

рекомендованих дJUI вступникiв, якi всryпають на мiсця за кошти фiзичних
таlабо юридичних осiб фiксованi KoHKypcHi пропозицii, здiйснюетьсll не ранiше
18:00 02 вересня.

строки реестрацiт для участi у вступних iспитах та творчих кOнкурсах на

мiсця регiонального замOвлення визначае приймальна комiсiя I(оледжу за

умови, що прийом заяв та документiв починаеться не пiзнiше нiж; 24 червня,

тривае не менше десяти днiв i завершуеться до початку остоннього потоку
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проведення вступних iсгtитiв, творчого конкурсу. Iнформацiя про строки
iспитах, KoHKypciприйому заяв та документiв для участi у вступних iспитах, творчоI/tУ KoнKypcl

оприлюднюеться на офiцiеiному вебсайтi Коледжу.
Вимоги до мотивацiй,них листiв розробляються, затверджуються головою

приймальноi KoMicii та оприлюднюються на веб-сайтi Коле.щж} нlЭ пiзнiше 1

червня.
2. Ия вступу на перший курс для здобутгя ступеня бакалаврlа на ocHoBi

повноi загальноТ середньоi освiти за заочною формою здобуття Освiти:
. строки прийому заяв та документiв, конкурсного вiдбору та

зарахування на навчання за регiональним замовленням визначаютьсj{ п. 1. цього

роздlлу;
о строки прийому з€utв та документiв, конкурсного вiдбору та

зарахування на навчання за рахунок коштiв фiзичних та/або юридичт{их осiб:
прийом заяв та документiв, передбачених роздiлом VI r(их ПРаВИЛ,

проходить в декiлька сесiй з 29 липня по 23 вересня (I СеСiЯ - З 29

липня, II сесiя -,з l вересня);
зар€жування вiдбувасться не пiзнiше 30 жовтня.

З. fuя вступу на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня МОлоДшОГО

спецiалiста, освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра,

освiтнього сryпеня молодшого бакалавра:
за регiон€шьн?tм замовленням за денною та/або заочною формами

роздiлом VI цих Правил,

роздiлом VI цих Правил,

фаховi всryпнi випробування проводяться з24 до 31 r:ерпня;

рейтинговий с,писок вступникiв iз зазначенням рекомеIIдованих до
зарахування формуеться на ocнoBi конкурсного бала за кожною

конкурсною пропозицiею з повiдомленням про оц)имЕlння чи

неотримання ними права здобувати вищу ocBiry за рrэгiонапьним
замовленням с)прилюднюеться не пiзнiше 02 вересня;

вступниКи, якi отрим€tлИ рекоменДацii, маЮть виконатI{ вимоги до

зарахування на мiсця регiона-гrьного замовлення до 1t}.00 години
07 вересня;
зарахуваннrI Еtступникiв за регiонЕtльним замовленням вiдбуваеться

не-пiзнiше 09 вересня, за кошти фiзичних таlабо юридIцних осiб -
не пiзнiше 30 вересня1

о за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб за денною таlабо заочною

почина€ться 29 липня;
прийом заяв i документiв, передбачених роздiлом vI цих Правил,

закiнчуеться о 18.00 годинi 20 вересня;
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таlабо юридичних осiб з 24 липня до 30 вересня;

зарахування формуеться на ocHoBi конкурсного бала за кожною
конкурсною пропозицiею оприлюднюеться не пiзнiше наступного
дня з дати проведення фахового вступного випробування;
вступники, якi отрим€Lпи рекомендацii, мають вI|конатпt вимоги до
зарахування упродовж п'яти календарних днiв з дня
рекомендацii ;цо зарахування, додаткова сесiя до 18.0Ct години 2З
вересня;
зарахування I}ступникiв за кошти фiзичних таlабо юрицичних осiб
вiдбуваеться не пiзнiше 30 жовтня.

4. Щодатковий набiр вступникiв за кошти фiзичних таlабо юридичних
осiб за денною формою здобуrгя освiти для здобуття ступенrt бакалавра
(магiстра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на
ocHoBi повноi загаlrьноi середньоi освiти освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
молодшого спецiалiста, освiтньо-професiйного ступеня фахового мOлодшого
бакалавра, освiтнього ступеня молодшого бакалавра проводиться 1r Коледжi з
01 по 20 жовтня 2022 року за умови зарахування таких вступникiв до
30 жовтня 2022 року .

VI. Порядок пршйому заяв та документiв для участi у конкурсному
вiдборi до Коледжу

1. Вступники на ocHoBi повноi загЕLпьноi середньоi освiти за денною та
заочною формами навчання подають з€Lяви:

тiльки в електроннiй формi, KpiM визначених у цьому пунктi влtпсrдкiв;
тiльки у паперовiй формi:

. для реа-пiзаrдii права на всryп за iндивiдуальною усною
спiвбесiдою (у разi вiдсутностi у вступника хоча Ci одного iз
сертифiкатiв ЗНО 20l9-Z02l poKiB чи оцiнок наtдiонального
мультипредметного тесту) вiдповiдно до Порядку;

. для реалiзацii права на повторне безоплатне здобуття освiти за
бюджетнi копrти вiдповiдно до Порядцу;

. за наявностi 1эозбiжностей в даних вступника в СlвБсl (прiзвище,
iм'я, по батьковi (.u наявностi), дата народжеI{ня, стать,
громадянство тощо) i у вiдповiдному документi Ilpo ранiше
здобуту ocBiry та у базi даних учасникiв наlIiонального
мультипредметного тесту, сформованiй на ocHoBi 15ази даних
учасникiв зовнiшнього незалежного оцiнювання, сертифiкатi
зовнiшнього незалежного оцiнювання;

о у разi подання iноземного документа про ocBiTy;
о у разi подання документiв iноземцями та особами без

громадянства;
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о у разi подання документа про ранiше здобуту ocBiry, виданого до
запровадження фотополiмерних технологiй ik виготовJIення;

' у разi подання заяви пiсля завершення cTpokiB роботи електронних
кабiнетiв;

О длЯ реаrriзацii права на нарахуваннЯ додаткових баrriв,
передбачених абзацом одинадцятим пiдпункту 1 пункry 9 роздiлу
VII Порядку;

. У РаЗi неМOжливостi зарееструвати електронний lrабiнет або
подати з€UIву в електроннiй формi з iнших причин, що
пiдтверджен() довiдкою приймальноi KoMicii Коледжу.

всryпники, зазна.rенi в абзацi четвертому цього пункгу, можуть
подавати заяви в електрсlннiй формi з подчtльшим поданням док/ментiв, що
пiдтверджують право на I}ступ за спiвбесiдою, якi мають бути подiлнi в строки
прийому заяв, вiдповiдно,цо цих Правил.

fuя реа-гliзацii права на вступ за результатами iндивiдуальноi усноi
СпiвбесiДи з конкурсних llредметiв у закJIадi вищоi освiти таlабо к,вотою-1 (за
УМОВИ НаЯВносТi хоча б одного сертифiкату ЗНО) всryпник перец поданням
ЗаЯВи В електроннiй формi особисто подае оригiна_п(и) документа(iв), що
пiдтверджуютьrrlлrбýрл,rкуruI.ь IIраБU БL:,I,уIIника на спецl€шьнl умови участ1 у конкурсному
ВiДбОРi, дО приймальноi KclMicii одного iз обраних закладiв вищоi осrliти.

право всI,упника спецiальнi умови участi

ВСryПнИки можуть подати до п'яти заяв на мiсця державного та
РеГiОНа_гtьного замовлення у фiксованих та вiдкритих конкурсних Irропозицiях
та до двадцяти заяв на небюджетнi KoHKypcHi пропозицiI.

2. Заява в електроннiй формi подаеться вступником шляхом заповнення
еЛеКТРонноТ форми в режимi онлаЙн та розгляда€ться приймальною комiсiею
Коледжу у порядку, визначеному законодавством.

Коледж створюе кOнсультацiйний центр при приймальнiй KoMicii)11 для
формi.

закладу
зЕUIв в

З. Заяву в паперовiй формi всryпник подае особисто до прийма_гlьноТ
KoMicii Коледжу. Вiдомостi кожноТ заяви в паперовому вигляlli рееструе
уповноважена особа приймальноi KoMicii в еЩЕБО в день прийняття зuulви.

4. У заявi вступники вказують конкурсну пропозицiю iз зазначенням
спецiа-гtьностi (напряму пiдготовки, ocBiTHboT програми) та форм,и здобуття
освiти.

Пiд час подання з€uIв на вiдкритi та фiксованi (закритi) KoHKypcHi
пропозицii всryпники обов'язково з€Lзначають один з таких BapiaHTiB:

. ((Претендую на участь у KoHKypci на мiсце держ:Iвного або

регiонального замовлення i на участь у KoнKypci на мiсця за кошти фiзичних
таlабо юридичних осiб у випадку неотримання рекомендацii за цiею
конкурсною пропозицiею за кошти державного або мiсцевого бrоджету (за

державним або регiональним замовленням)>;

надання допомоги встуIIникам при поданнi заяв в електроннiй
Всryпники можуть звернутися до консультацiйного центру будь-якого
вищоi освiти з метою с|творення електронного кабiнету, внесе,ння
електроннiй формi,
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. (Претендую на участь у KoнKypci викгIючно на мiсця за кошти
фiзичних таlабо юридичнI{х осiб, повiдомлений про неможливiсть lIереведення
в межах всryпнот кампанii на мiсця державного або регiона-гlьного за,мовлення)>.

пiд час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицiкl всryпники
претендують на участь у koHkypci викJIючно за кошти фiзичtних таlабо
юридичних осiб i поперс)джаються про неможливiсть переведенIIя в межах
вступнот кампанii на мiсця державного або регiонального замовлення, , у зЕлrIвах
зЕI}начають:

. ((ПРеТеНДУЮ на участь у KoнKypci викгlючно на мiсц.я за кошти
фiзичних та/або юридичнllх осiб, повiдомлений про неможливiсть IIереведення
в межах всryпноi кампанiт на мiсця державного або регiона-пьного замовлення).

Вступники дJIя здобуття освiтнього ступеня бакалавра на ocHoBi повноi
загальнот середньот освiти, що претендують на мiсця держilвного або
регiонального замовлення за денною чи заочною формою здобутl:я освiти, у
КОЖНiЙ ЗаЯВi З€Вначають ii прiоритетнiсть; при цьому показник прiорlитетностi 1

(один) означае найвищу прiоритетнiсть.
ЗаЗНаЧеНУ Всryпником прiоритетнiсть заяв не може бути змiнеlrо.

оригlн€rли:
. ДОКУМеНТа

Щля участi у KoHKyplci для вступу за рiзними формами здобуття освiти
вступники под€lють oKpeMi заяви.

5. ПiД Час подання за[яви в паперовiй формi всryпник пред'явлlпе особисто

(сrдного з документiв), що посвiдчуе особу,
ПеРедбаченого Законом Украiни кПро единий державний демографiчний
РееСТр та Документи, що пiдтверджують |ромадянство, посвiдчують особу чи if
спецiальний стаryс>>;

. вiйськово-облiкового документа (для вiйськовозобоlв'язаних
вiйськового квитка або тимчасового посвiдчення вiйськовозобов'язаlного, а для
призовникiв - посвiдчення про приписку до призовних дiльниць);

о !оКумента державного зр€вка про ранiше здобутиЙ освiтнiЙ ступiнь
(освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb), на ocHoBi якого здiйснюсться вступ, i
ДоДаток До нього, якщо iнформацiя про нього не зберiгаеться в единiЙ
державнiй електроннiй базi з питань освiти;

о loKyMeHTiB, якi пiдтверджують право вступника на зар€tхування за
iндивiдуальною усною спiвбесiдою, на участь у KoHKypci за результатами
iндивiдуальноi усноi спiвбесiди таlабо квотою-l на ocнoBi повноi загальноi
середньоi освiти.

Вступники, якi проживають на тимчасово окупованiй теритоlэii Украiни
або переселилися з Hei пiсля 0l сiчня 2022 роц, а також всту,пники, якi
проживають на територiях, де органи державноi влади тимчасово не
здiйснюють cBoi повноваження, подають документи з у)ахуванням
особливостей, передбачених наказом J\b 271.

Якщо з об'сктивних причин документа про здобутий освiтнiй ступiнь
(освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb) вiдсутнiй, може подаватись довiдка
державного пiдприсмства ,кIнфоресурс) або виписка з Реестру документiв про
ocBiry СДЕБО про його здобуття, у тому числi без подання lIодатка до
документа про здобутий освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb.
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6. До заяви, поданоi в паперовiй формi, вступник додае:о копiю документа (одного з документiв), що посвi.tцчуе особу,
передбаченого Законом Укратни ппро единий державний дешIографiчнии
реестр та документи, що пiдтверджують громадянство, посвiдчуЮТIt оСобу чи iT
спецiальний стаryс>;

копiю вiйськоllо-облiкового документа (для вiйськовозобов'язаних -
вiйськового квитка або тимчасового посвiдчення вiйськовозобов'язilного, а для
призовникiв - посвiдчення про приписку до призовних дiльниць);. копiю докумеIIта державного зр€}зка про ранiше здобут,ий освiтнiй
(освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, на ocнoBi якого здiйснюеться вс:гуп, i копiю
додатка до нього, якщо iнформацiя про нього не зберiгаетьсяг в Сдинiй
державнiй електроннiй базi з питань освiти;

чотири кольор,свi фотокартки розмiром 3 х 4 см.
!ЛЯ Участi в iндивiд,gа-гrьнiй уснiй спiвбесiдi, творчому KoнKypci на ocHoBi

повноi загzшьнОi середнЬоТ освiтИ, KpiM заяви на участь (в електрl)нному або
паперовому виглядi за фоlэмою, визначеною прийм€UIьною KoMicieKl Коледжу),
вступники подають копiю документа, що посвiдчуе особу; фотокартку
РОЗМiРОм З Х 4 см (1 Мб дпя фотокарток в електроннiй формi); довi,цку закJIаду
ОСВiТИ ПРО Завершення здобуття повноi заг€шьноi середньоi осlliти у разi
ВiдсУтностi iнформацiТ про здобутий документ про повну загалыIу середню
ocBiTY В еЩЕБО, копiю документо, що пiдтверджу€ право вступника на участь в
iНДИВiдУальнiй уснiй спiв(5есiдi. ПоданнjI вступниками iнших док),ментiв для
УЧаСТi В iнДивiдуальнiй уснiй спiвбесiдi, творчому KoнKypci не с обов'язковим.

Щля всryпникiв, якi мають проходити iндивiдуапьну усну спi.вбесiду або
творчиЙ конкурс, Коледж може провести електронну реестрацiю для участi в
них за умови подання вступником сканованих копiй (фотокопiй) документiв.

Всryпники, якi проходять iндивiдуальнi ycHi спiвбесiди, фаховi iспити,
творчi конкурси, допускiаються до участi в них за наявностi оригiналlу
документо, що посвiдчуе особу, оригiналу документа, що пiдтверilжуе право
ВсТупника на участь в irrдивiдуальнiй уснiй спiвбесiдi, та екзам:енацiйного
листка з фотокарткою.

Вступник подае iншi копii документiв, якщо це викликано сlсобливими
умовами вступу на вiдповiднi KoHKypcHi пропозицii, 1rстановленi
законодавством, у строки, ]визначенl для прииому документlв.

7. Копii документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних
умов для зарахування за iндивiдуальною усною спiвбесiдою, Hll участь у
KoHKypci за результатами iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiдп таlабо кЕlотою-1, на
ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти подаються вступником особисто при
поданнi документiв у папt:ровiй формi у визначенi цими Правиламiи прийому
або вiдповiдно до них терм:iни. Не поданi свосчасно документи, що засвiдчують
пiдстави для отримання сlпецiальних умов на зарахування за спiв(iесiдою, на

участь у KoнKypci за результатами вступних iспитiв та/або квотою- l на ocHoBi
повноi загulльноi середньоi освiти, унеможливлюють ix реалiзацiю.

8. Копii документiв, .що засвiдчують пiдстави дJuI отримання спецiальних

умов особою, яка зарахова.на на навчання за кошти фiзичних таlабо ]оридичних
осiб для здобутгя освiтнього сryпеня бакшrавра на ocHoBi повноi загшlьноi
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середньоi освiти, на переtsедення на BakaHTHi мiсця регiонального замовленнrI
вступником особисто одн()часно з виконанням вимог для зарахування на мiсця
за кошти фiзичних та/або юридичних осiб. Поданi 

"есвое"асно 
документи, що

засвiдчують пiдстави для отримання спецiа-гlьних умов на переведення на
BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення, розглядаються прлймальними
комiсiями та вiдповiднимll державними (регiональними) замовниками в межах
наявного з€rлишку бюджетних мiсць.

9. КОПii ДОКУМентiв, oKpiM документ&, що посвiдчус особу, та вiйсько-
облiкового документа засвiдчуе за оригiн€ulами приймальна (вiдбiрк,ова) комiсiя
ЗаКЛаДУ ВИЩОТ ОСВiТи, до якого вони подаються. Копii документiв без
пред'явлення оригiна.пiв не приймаються.

10. ПРиймальна комiсiя здiйснюе перевiрку пiдстав для отримання
спецiшlьних умов для зарахування за iндивiду€rльною усною спiвбесiдою, на
УЧаСТЬ У KoHKypci За результатами iндивiдуа.пьноТ усноi спiвбе,сiди та/або
КВОТОЮ-1 На ocнoBi повноlL зага-пьноi середньоi освiти та спецiальнрtх умов дJuI
ОСiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних та/або юридичних осiб для
ЗДОбУТТЯ освiтнього ступеня бакалавра на ocHoBi повноi загальноi середньоi
освiти, на переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення.

1 l. ПРиймальна комiсiя розглядае з€uIви та документи вс:ryпникiв i
приймае рiшення про допуск до участi в конкурсному вiдборi длrt всryпу на
НаВчання до Коледжу протягом трьох робочих днiв з дати реестрЕlцii заяви в
еДЕБО, але не пiзнiше наступного дня пiсля завершення прийому iцокументiв,
У Випадку скJIадання вступних випробувань - не пiзнiше наступного дня пiсля
завершення всryпних випробувань.

|2. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийом1,, наявною
лiцензiею i сертифiкатом про акредитацiю вiдповiдноi ocBiTHbol[ програми
(напряму пiдготовки, спецiальностi), а також фао наявностi/вiдсутнrrстi пiдстав
Для участi у KoHKypci за результатами вступних iспитiв, зара](ування за
спiвбесiдою, зарахування за квотою-1 фiксуються в заявi всl,упника та
пiдтверджуються його особистим пiдписом при поданнi заJIви у паперовiй
формi.

У разi подання дцокументiв на неакредитованi ocBiTHi програми
(спецiальностi), факт ознайомлення вступника з частиною шостою cTaTTi 7
Закону Украiни кПро виIцу ocBiTy>> фiксуеться в письмовому по,вiдомленнi
щодо поiнформованостi про вiдсутнiсть акредитацii та пiдтвердж},еться його
особистим пiдписом пiд час подання заяви у паперовiй формi.

Всryпник мае пров.o до дати закiнчення подання електр()нних заяв
скасувати у власному ejгIekTpoнHolvry кабiнетi подану ним ранiше заяву,
зареестровану та допущену до конкурсу у закладах вищоi освiти, без права
подання новоi заJIви з TaKoIo ж прiоритетнiстю.

Паперова заява, заре(]стрована в СЩЕБО, може бути скасована Коледжем
на пiдставi рiшення приймаrrьноi KoMiciT до дати закiнченняг прийому
документiв на навчання iцля заяв у паперовiй формi за умови цопущення
технiчноi помилки пiд час внесення вiдповiдних даних до е,ЦЕБО, що
пiдтверджусться актом про доtryщеIry технiчну помилку, який сф,срмовано i

роздруковано з еЩЕБО. Скасована заява вважасться неподаною, а факт такого
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подання анулюеться в СдЕБо. Коледж засобами мобiльного або е.llектронного
зв'язку повiдомляе вступниковi про скасування заяви в день iT скасу,вання, пiсля
чого вступник може подати нову заяву з такою самою прiоритетнiст.ю.

Електронна заява) зареестрована в едЕБо, може бути скасована
ТехнiчниМ адмiнiстратором едБО на пiдставi офiцiйног,э рiшення
РозпоряДника сдЕБО не пiзнiШ як за денЬ до закiнчення подання електронних
заяв за умови виявлення технiчноi помилки пiд час внесення вiдповjiдних даних
до ешБо. Скасована заява вважаеться неподаною, а факт такого поданнrI
анулюсться в СЩБО.

технiчний адмiнiстратор засобами мобiльного зв'язку або ел:ектронного
зв'язку повiдомляе BcTyпHllKoBi про скасування заяви в день iT скасування, пiсля
чого вступник може подати нову з€rяву з такою самою прiоритетнiстtо.

13. ПрИ прийнятТi на навчання осiб, якi подають документ про здобутий
за кордоноМ ступiнЬ (piBeHb) освiти (д-i Щокумент), обов'язковою е
процедура визнання i встановлення еквiва.пентностi Щокуллента, що
здiйснюсться вiдповiдно до нак€}зу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 05
ТРаВНЯ 2015 РОКУ }lЪ504 <!еякi питання визнання в УкраIнi iноземних
докуменТiв прО ocBiTy>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiI 'Украiни 27
TpaBHrI 2015 року за Jtlb 6|4127059.

14. .Щокументи про вищу духовну ocBiry приймаються в разi iT здобуття
ОСОбаМИ дО 01 вересня 2018 року i за умови подання свiдоцтво пр} державне
ВИЗНаНнrI Документа про вищу духовну ocBiTy отриманого особою вi,Iцповiдно до
ПОРЯДКУ Державного визнаншI документiв про вищу духовну ocBiTy, HayKoBi
СТУПеНi Та вченi звання, виданих закладами вищоi духовнrоi освiти,
ЗатВердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19 серпнll2015 року
J\Ъ 652, або рiшення вченоi ради закJIаду вищоi освiти щодсl визнання
вiдповiдного документа про вищу духовЕу ocBiry.

15. Пiд Час подання заяв та документiв для здобуття ступенrt бака_гlавра
На ocHoBi освiтньо-кваrriфiкацiйного рiвня молодшого спецiа-гriсга можуть
ПРиЙматися як документлI про освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого
спецiа-гliста, що виготовленi вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраIни вiд 9 вересня 2020l р. JФ 8l1 кПро документи про вищу освiгу (HayKoBi
СтУпенi)>, так i документи про освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого
спецiалiста, що виготовленi згiдно з постановою
uПро документи про загЕrльну середню та
державного зрЕвка i додатк_и до них).

вiд 22 липня 2015 I)oKy Jф б45
професiйно-технiчtну ocBiry

VII. Конкурсний вiдбiр, його органiзацiя та проведення
1. Конкурсний вiдбiр для здобуття ступенiв вищоi освiти здiйснюеться за

результатами вступних випробувань або розгляду мотивацiйних листiв у
передбачених Порядком та Правилами випадках:о щля вступу на перший курс на навчання для здобутгя сryпеня
бакалавра на ocнoBi повноi загальноi середньоi освiти - у формi нацiонального
мультипредметного тесту
KoHKypciB, iндивiдуальноi

або зовнiшнього
1,cHoi спiвбесiди,

незапежного оцiнювання, творчих
вступного iспиту для iноземцiв або
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розгляду мотивацiйних листiв в передбачених Порддком та Правилами
випадках;

о Щля вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр)а на ocHoBi
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiiта, освir"rо-пlrофесiйного
ступеЕя фахового моло/цшого бакалавра, освiтнього ступеня молодшого
бакалавра - у формi нацiсlнального мультипредметного тесту або зlовнiшнього
незапежного оцiнювання, творчого конкурсу, iндивiдуальноi ycHo;i спiвбесiди
або розгляду мотивацiйних листiв в передбачених Порядком та Правилами
випадках;

. в iнших
Правилами прийому.

випадках - у формах, встановлених Псrрядком та

у разi подання док)/ментiв на участь у конкурсному вiдборiL особами з
особливИми освiтнiми потребами Коледж мае забезпечити вiдповiднi умови
для проходження ними

листiв), якии розраховуеться Biiдповiдно до Порядку Правил

KoHKypciB, iндивiдуаrrьних усних с:пiвбесiд талJlя llрOхOлження ними творчих KoHKypclB, lндивlдуЕtльних усних с:пiвбесiд та
фаховиХ iспитiв.2. Конкурсний вiдбiр проводиться на ocHoBi КОНК}рrацого бала,
якиЙ розрахоВу€тьсЯ вiдцоlвiдно до Порядку та цих Правил прийому.

2. КонкУрсниЙ вiдбiР проводиТься на ocHoBi конкурсного бала (розгляду
шrUrуlб.ацlиttуl2t JlylvL,lБ), якии рO3рахову€ться вlдповlдно до rIорядку та tlравил
прийому.

3. Дя конкурсного вiдбору осiб, якi на ocHoBi повноТ загальноi середньоi
освlтИ вступають на перший курс для здобуття ступеня бакаrrавра
зар€жовуються:

баЛи нацiонального мультипредметного тесту з украiЪськоi мо.ви (перший
предмет), математики (другий предмет) та icTopii УкраiЪи (третiЙ предмет),

абО бали зовнiшньоt,о незалежного оцiнювання 20|9-2021 poKiB з трьох
Конкурсних предметiв (у будь-яких комбiнацiях), передбачених Правилами
ПриЙому в один з цих 1loKiB для вiдповiдних спецiальностi (спrецiалiзацiТ,
ПРеДМетноi спецiа-гlьностi, конкурсноi пропозицii) та джерела фiнанс)/вання,

абО тiльки творчого п:онкурсу з спецiальностей, для яких BiH проводиться.
Результати зовнiшн.ього нез€шежного оцiнювання 2019-20:21 року з

УКРаiНськоi мови та лiтераryри/украiнськоi мови, математики чи таlабо icTopii
Украiни за бажанням вст},пника можуть бути зарахованi замiсть вiдповiдних
пРедметiв нацiонального мультипредметного тесту, якщо рiзниця балiв
нацiонального мультипредметного тесту та зовнiшнього н|эзалежного
оцiнювання з вiдповiдного предмету не перевищуе 15 ба-lriв.

У передбачених [Iорядком Правилами випадках, результати
iндивiдуальноi усноI спiвбесiди з тих самих предметiв зараховуют]ься замiсть
нацiонапьного мультипредметного тесry.

Перелiк конкурсних предметiв та вiдповiднi ваговi коефiцiенти для
вступу на навчання дJuI здобуття ступеня бакалавра на фiксованi та н,ебюджетнi
KoHKypcHi пропозицii на ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти визначено в
dоdаmках 2-4 до цих Правил прийому.

4. Для конкурсного вiдбору осiб, якi на ocHoBi освiтньо-квалi(liкацiйного
рiвня молодшого спецiалiста,
молодшого бакалавра, освiтнього
на перший курс з скорOченим

освiтньо-професiйного ступеня фахового
ступеня молодцого бакалавра всlупають на
строком навчання для здобуття ступеЕя

L7



бакалавра (магiстра медичного,
спрямувань), зараховують()я бали:

фармацевтичного та ве],еринарного

1) для вступу на мiсця регiонального замовлення - наlдiонЕlльного
мультипредметного тесту з украiнськоi мови або зовнiшнього незЕUIежного
оцiнювання 20l9-2021 poK:iB з украiЪськоi мови та лiтератури/украiirськоi мови
(перший предмет) та нацiонального мультипредметного тесту з математики або
зовнiшнЬого нез€lJIежногО оцiнюваНня з маТематикИ 2019,2021 po.KiB (другий
предмет);

2) для всryпу на мiсця за кошти фiзичних або юридичних осiб
визначеного Правилами: прийому одного предмету наrцiона-гlьного
МУлЬТиПредметного тесту або зовнiшнього незалежного оцiнюваннrl 20|9-202l
poKiB (перший предмет) та, одного предмету нацiонаJIьного мультипредметного
ТеСТУ або зовнiшнього нез€rлежного оцiнювання 20|9-2021 poKilB на вибiр
вступника (другий предмет).

У передбачених 11орядком та Правилами
iндивiдуальноТ усноi спiвеiесiди з тих самих предметiв
нацiонального мультипредметного{аtльного мультипредметного тесry.

Перелiк конкурсних предметiв та вiдповiднi ваговi коефiцiенти для
ВСТУпУ на навчаннrI для здсrбуття ступенrI бакалавра на та небюджетнi KoHKypcHi
ПРОПОЗИЦii на ocHoBi освi,гньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста
ОСВiтньО-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра, освiтнього
стУпеня молодшого бакалавра визначено в dоdаmку 5 до цих Правил приЙому.

5. Конкурсний бал обчислюеться:
1) для встуtry на перший курс для здобуття сryпеня бакалавр;it н€} ocнoBi

повноi загальноi середньоi освiти за формулою:
Конкурсниilбал (КБ): Kl х П1 + К2 х П2 + К3 х П3 + ОУ або КБ: ТК,
де П1, П2, П3 - оцiнки з першого, другого та третього предметiв. Таблиця

переведення тестових баrriв з украiнськоi мови, математики, icTopiT Украiни
нацiонального мультипред.метного тесту до шкали 100-200 наведена в dоdаmку
б до Правил;

ТК - оцiнка творчого конкурсу;
ОУ - бал за успiшне закiнчення у piK вступу пiдготовчих к}рсiз закладу

вищоI освiти для вступу д() нього за шк€tлою вiд 0 до 10 балiв у разi вступу на
спецiальностi (спецiалiзацii), зазначенi в Перелiку спецiальнос,тей, яким
надаеться особлива пiдтрлlмка. Якщо конкурсний балl вступника при цьому
перевищуе 200, BiH встановлюсться таким, що дорiвнюс 200;

Невiд'емнi ваговi коефiцiенти К1, К2, К3 для кожноi спrэцiальностi
визначенi в додатц 4 до Пrlрядку, додатках2,З,4 до Правил.

Особам, якi е членами збiрних команд УкраIни та брали участь у
мiжнародних олiмпiадах (вiдповiдно до наказiв MiHicTepcTBa освiги i науки
УкраIни), Олiмпiйських, Паралiмпiйських i .Щефлiмпiйських iграх заt поданням
MiHicTepcTBa молодi та спOрту Украiни, зараховуються оцiнки по 1100 балiв з
двох конкурсних предметiв за вибором вступника.

Остаточно конкурснlлй бал множиться на регiональний (РК), галузевий
(ГК) коефiцiенти шляхом його множення на ik добуток, причому:

випадках, результати
зараховуються замiсть
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РК за мiсцем фактичного знаходження закладiв вищоi освiт.и дорiвнюе
1,04 для конкурсних пропозицiй закладiв вищоi освiти (вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв зашtадiв вищоi освiти' структурних пцроздiлiв
закладiв вищот освiти, якi знаходяться В iншому населеному пунктi, нiж
мiсцезнаходження закладу виIцоi освiти) у Щнiпропетровськiй, l}апорiзькiй,
ОдеськiЙ, ПолтавСькiй областях; |,О7 - У МиколаiЪськiй, Сумськiй, )(аркiвськiй,
Чернiгiвськiй областях; 1,00 - в iнших випадках;

ГК ДОРiВНЮе I,02 для поданих заяв iз прiоритетнiстю 1 та 2 на
спецiальностi (предметнi спецiальностi, спецiалiзацii), передбаченi в Перелiку
спецiальностей, яким надаеться особлива пiдтримка; 1,00 - в iнших випадках;

Якщо пiсля домноження на коефiцiенти конкурсний бал перс:вищуе 200,
BiH встановлюеться таким, що дорiвнюе 200.

6. ДЯ ВсТУПУ на навчання для здобуття ступеня бакалаврсL на ocHoBi
ОСВiТНЬО-КВалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста освiтньо-прrофесiйного
СТУПеНrI фаХОВОго молодшого бакалавра, освiтнього ступеня молодшого
бакалавра за формулою:

Конкурсний быт (КБ) : 0,5 х П1 +0,5 х П2 (ТК),
Де П1 ,П2 , Оцiнки з першого та другого предметiв (творчого KclHKypcy);
В iНШих Випадках конкурсний бал обчислюеться як сума балiв за вступнi

ВИПробУвання та iншi покuвники конкурсного вiдбору вiдповiдно до Правил
прийому.

7. Мiнiмальне значеннrI кiлькостi балiв, з яким вступники допускаються
ДО УчаСтi У KoнKypci становить: iз оцiнок зовнiшнього незапежного оцiнювання,
Нацiонального мультипред.метного тесту - 100 балiв; iз вступних вип:робувань -
100 балiв.

Конкурсний бал для ]вступу на ocнoBi повноi загаJIьноi середны>i освiти не
Може бути менше нiж: 140 балiв - для спецiальностi галузi знань 08 <Право>.

8. Результати iндивi;цу€tльних усних спiвбесiд, вступних випробувань для
вступникiв на ocHoBi повнrэТ загЕulьноi середньоi освiти оцiнюються за шкutлою
вiд l00 до 200 балiв.

9. Програми фахових iспитiв, якi включають i порядок сlцiнювання
результатiв спiвбесiди, зат]верджуються головою приймаrrьноi KoMicii Коледжу
не пiзнiше нiж 15 травня вiдповiдного року вступноi кампанii.

Iндивiдуальнi ycHi сlliвбесiди для всryпникiв на ocнoBi повноТ загальноТ
середньоi освiти та для вступникiв на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiй,ного рiвня
молодшого спецiалiста, освiтньо-професiйного ступеня фахового ]иолодшого
бакалавра, освiтнього сцIпеня молодшого бакалавра, якi вони проходять
замiсть зовнiшнього незапежного оцiнювання, проводяться за п,рограмами
зовнiшнього нез€шежного оцiнювання. Голова приймальноi KoMiciT Коледжу
затверджуе порядок оцi.нювання за результатами iндивiдуалъ,ноi ycHoi
спiвбесiди, який мае вкJIючати струкryру пiдсумкового бала.

Програми творчих KOHKypciB, струкryра оцiнки та порядок оlцiнювання,
програми iнших вступних випробувань розробляються i затверджуються
головою приймальноi KoMiciI Коледжу не пiзнiше 15 травня. Не допускасться
включення до творчих KoHKypciB завдань, що виходять за межi :зазначених
програм.



програми iндивiдуtlлъних усних спiвбесiд, фахових iспитiв, творчих
KoHKypciB обов'язково оприлюднюються на вебсайii коледжу. У' прогрЬмах
мають мiститися критерiТ оцiнювання, струкгура оцiнки i порядок оцirrо"u"r,
пiдготовленостi всryпникiв.

Iндивiдуilльнi ycHi спiвбесiди та творчi конкурси для вст,упникiв на
здобуття вищоi освiти за ocBiTHiM сryпенем бакалавра проводитимуться в очнiй
формi. Положення про порядок та умови про".дЪ""" i"д""iдуЙьних усних
спiвбесiд зi вступниками, Коледжу розробляеться, затвердкуетьOя головою
приймальноi koMiciT та оприлюднюеться на веб-сайтi заrulаду н() пiзнiше 1

червня. При проведеннi iндивiдуальнот усноi спiвбесiди Коледж максимzlльно
створюе безпечнi i нешкiдливi умови та дотримуеться медико-санiтарних
вимог.

критерii оцiнюв:tння мотивацiйних листiв розробляються,
затверджуються головою приймальноi KoMiciT та оприлюднюються на вебсайтi
Коледхсу не пiзнiше l червня.

10. Особи, якi без поважних причин (визнаних такими заr рiшенням
ПриймальноТ KoMicii) не з'явилися на вступнi випробування у визначений
розкладом час, особи, знання яких було оцiнено ба_гlами нижче встановленого
Правилами прийому мiнlмального значення, а також особи, якi забрали
документи пiсля дати закiнчення прийомУ документiв, до участi в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному вiдборi не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускаеться.

11. Апеляцii на результати вступних випробувань, що проведенi
КОЛеджеМ, розглядае апеляцiйна комiсiя Коледжу, склад та порядок роботи якоТ
ЗаТВеРДЖУЮТЬся накЕвом директора Коледжу та розмiщуютьсяt на його
офiцiйному веб-сайтi.

l2. Вiдомостi про ре:зультати вступних випробувань та iнших конкурсних
пок€вникiв вносяться до запису про всryпника в €!ЕБО.

13. Рiшенням приймаrrьноi KoMicii результати вступного iспиту з
КОнкУрсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицiю можуть
бути зарахованi для учсrстi в конкурсному вiдборi на i"-y конкурсну
пропозицiю в Коледжi.

|4. Офiцiйне оголошення результатiв
регiонального замовленrIя, включаючи

творчих KoHKypciB на мiсця
iнформацiю про досягнення

мiнiма-гrьного прохiдного бала, здiйснюсться шляхом розмiщення вiдповiдних
вiдомостей на офiцiйному вебсайтi Коледжу та вноситься до еДЕБО не пiзнiше
наступного дня пiсля iх прсlведеннrl.

VПI. Спецiальнi умови участi в конкурсному вiдборi
на злобутгя вищо[ освiти у Коледжi

1. Спецiальними умовами щодо ylacTi у конкурсному вiдборi при всryпi
для здобуття вищоi освiти на ocHoBi повноi загzшьноI середньоТ ocBiTzt е:

r зарахування на пiдставi позитивноi оцiнки iндивiдуальноi усноI
спiвбесiди або творчого конкурсу;
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участЬ у конкуРсномУ вiдборi за результатами iндивiдуrшьноi ycHoi
спiвбесiди замiсть нацiон€lльного мультипредметного rгесту та/або
квотою- 1 .

спецiагlьними умовilми щодо участi в конкурсному вiдборi пi,ц час вступу
на ocнoBi освiтньо-квалitРiкацiйного рiвня молодшого спецiапiста, o."ir""o-
професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра, освiтньсlго сryпеня
молодшого бакалавра е участь У конкурсному вiдборi за рiэзультатамиirцивiдуальноi усноi спiвбесiди замiсть нацiонального мультиttредметного
тесту.

Спецiальними умовами на здобутгя вищоi освiти за регiональним
замовленням на ocHoBi повноi заг€шьноi середньот освiти е:

зарахування зiа результатами спiвбесiди, квотою-1, квотою-2 або
квотою-4 на мiсця регiонаrьного замовлення;

, зzlрахування за квотою-3 на мiсця регiонального замовле.ння;
' ПеРеВеДеННЯ Н:а BaKaHTHi мiсця регiонального зомовл€lння осiб у

порядку, передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зqрахованi нь
навчання за iншими джерелами фiнансування на фiксовану конкурсну
пропозицiю.

Iнформацiя щодо осiб, якi мають права на спецiальнi умови участi у
конкурсномУ вiдборi пiД час всryпу, вноситься до сшБО (iз, доданням
сканованих копiй докумен,гiв, що пiдтверджують цi права).

2. Проходять вступнi випробування у формi iндивiдуальноi ycHoi
спiвбесiди або творчого конкурсу та в разi позитивноi оцiнки рекомендуються
до 3apaxyBaнHrl на навчання для здобуття вищоТ освiти на оснговi повноi
загальнот середньоi освiти або освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого
спецiалiста, освiтньо-про(lесiйного ступеня фахового молодшого бакалавра,
освiтнього ступеня молодIпого бакалавра за коцти державного абсl мiсцевого
бюджету (за державним або регiонаJIьним замовленням) (KpiM випадку, якщо в
заявi зЕвначено: <<Претенд},ю на участь у KoнKypci виключно на мiсця за кошти
фiзичних таlабо юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведення
в межах всryпноi кампанii на мiсця державного або регiонального
замовленнш):

особи з iнвалi,llнiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно cTaTTi 7 Закону
УКРаТНИ <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ik соцiапьного захисцI> (зокрема
На ocнoBi освiтньо-ква-гriфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, ocBiTHbo-
ПРОфеСiЙнОГо ступеня фахового молодшого бака-павра, освiтнього сryпеня
молодшого бака-гlавра);

. особи, яким Законом Украiни кпро статус i соцiа.гrыrий захист
ГРОМаДЯН, яКi Постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> надане
ПРаВО На ПРиЙом без ек:заменiв до державних закладiв вищоi освiти за
результатами спiвбесiди;

. особи з iнвалiднiстю, якi неспроможнi вiдвiдувати заклад( освiти (за
РеКОМеНДацiею органiв охорони здоров'я та соцiального захисту насе.пення).

fuя цих категорiй вступникiв iндивiдуальна усна спiвбе,сiда може
проводитись дистанцiйно за рiшенням закладу вищоi освiти.
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3, МожуТь прохоДиl]и встуПнi випробування у формi iндивiдуальноi ycHoi
спiвбесiди замiсть нацiонсt-гlьного мультипредметного тесту та в разi оrр"йu"",
кiлькостi ба-гliв за кожниil з предметiв ,i ,.n-e нiж 

".iu"о"пенлtй закладом
ВИЩОi ОСВiТИ МiНiМаЛЬНИЙ PiBeHb допускаються до участi в конкурсFIому вiдборi
пiд час вступу для здобуття вищоi освiти на ocнoвi повноi загальн()i середньЬТ
ОСВiТИ абО ОСВiТНЬО-КВ€lЛiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, o""ir""o-
професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра, освiтньс,го сryпеня
молодшого бака_павра:

особи, визнанi п:остраждЕUIими учасниками Революцii Гiдностi,
учасниками бойових дiй вiдповiдно до Закону Украiни кПро стац,с BeTepaHiB
вiйни, гарантiТ ix соцiа_гrьного захисry), у тому чйслi Ti з Ъих, як1 проход"r,
вiйськову службу (KpiM вiйськовослужбовцiв строковоi служби) в порядку,
визначеному вiдповiднимl{ положеннями про проходження вiйськсlвоi служdи
громадянами Украiни;

особи, яким за рiше.ннrlм регламентноi KoMicii при регiон€rльЕIому центрi
ОЦiНЮВаННЯ якостi освiти вiдмовлено в ре€страцii для участi в 2:"O2i роцi в
зовнiшньому незалежному оцiнюваннi через неможJIивiсть .r"ор.rr"
особливих (спецiаrrьних.) умов (за умови подання до прийма.пьноi koMicii
закладу вищоi освiти копii медичного висновку за формою первинн(li облiковоi
документацii J\ъ 086-3/о <Медичний висновок про створення особливих
(спецiа.пЬних) умоВ для пpоходження зовнiшнього нез€tлежного ол;iнювання>>,
затвердженою наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, M[iHicTepcTBa
охорони здоров'я УкраiЪи вiд29 серпнrI 20Iб року J\lg 10271900 к,,Щеякi питання
участi в зовнiшньому незалежному оцiнюваннi та вступних iспитах осiб, якi
мають певнi захворювання та/або патологiчнi стани, iнвалiднiсть),
заресстрованиМ у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 27 rрудня 20lб року за J\Гs

|707/298З7, Що завiрений пiдписом секретаря регламентноТ KoMiciT при
регiональному центрi оцiнювання якостi освiти i печаткою регiонального
ЦеНТРУ ОЦiНЮвання якостi освiти, та вiдповiдного витяry з протоколу засiдання
РеглаМентноi KoMicii при регiональному центрi оцiнювання якостi освiти);

ОСОбИ, ЯКИМ на запи']г щодо можливостi створення спецiа_lrьни)( умов для
ПРОхОДЖення нацiонально]го мультипредметного тесту УкраIнським центром
Оцiнювання якостi освiти надано вiдмову в ix cTBopeHHi через вiдсутнiсть
ОРГаНiЗаЦiЙно-технологiчнлтх можливостей (за умови подання до пlэиймальноi
KoMicii КОледжу медично]го висновку, у якому зазначено про нtэобхiднiсть
СТВОРення певних умов д"ця проходження нацiонального мультипl)едметного
ТеСТУ, Та вiдповiдного пiд:гвердження УкраiЪського центру оцiнювання якостi
освiти про неможливiсть ix створення).

Особи цих категорiй беруть участь у кOнкурсному вiдборi за
РеЗУлЬТатами iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди або зовнiшнього н()зzшежного
оцiнювання 2019-2021 рrэкiв (у будь-яких комбiнацiях за ix вибором),
нацiонального мультипредметного тесту 2022 року. Якщо TaKi особлr догryщенi
до конкурсного вiдбору на, фiксовану конкурсну пропозицiю на ocHoBi повноi
ЗагilIЬноi середньоТ освiти, то вони берутъ участь у конкурсному вiдборi в
Межах квоти-1 на мiсця регiонального замовлення (KpiM випадку, к()ли в заявi
зазначено: <Претендую на участь у KoнKypci виключно на мiсця за кошти
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фiзичних таlабо юридичнl,rх осiб, повiдомлений про неможливiсть переведенняв межах всryпнот кампанiт на мiсця державного або регiьнаrrьного
замовлення>).

ВсryпнИки з чиСла осiб з порушенням ЗоРУ, якi використовують(ва_гrи) в
процесi навчання шрифт Брайля та потребують створення особливоi
(спецiальноi) умови за кодtом 0205 Перелiку особливих (спецiальник) умов, що
створюються для осiб з особливими освiтнiми потребами в пунктах проведення
зовнiшнього незалежного оцiнювання, затвердженого нака:}ом IVtiHicTepcTBa
освiтИ i науки УкраiЪи, MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни Bi:l 29 серпня
20lб року ЛЬ |0271900, зареестрованого у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 27
грудня 201^6 рокУ за Jф |7081298З8, беруть участь у конкурсном}. вiдборi за
результатами lндивlду€шыноi усноi спiвбесiди або зовнiшнього Е,езzшежного
оцiнювання 2019-2021 poKiB (у буль-яких комбiнацiях за ix вибором).

iндивiдуальноi усноi спiвбесiди

4. МожуТь прохоДити вступнi випробування у формi iндивiдуальноi усноi
спiвбесiди замiсть нацiонапьного мультипредметного тесту та в разi отримання
кiлькостi балiв за кожний з предметiв не менше нiж встановлений закладом
вищоi освiти мiнiмальний piBeHb допускаються до участi в конкурсному вiдборi
пiд час всryпу для здобут,lгя вищоi освiти на ocнoвi повноТ загаJIьнс|Т середньоТ
освiти мiнiмальний рiвень,цопускаються до участi в конкурсному вiдборi:

ОСОбИ, МiСЦем проживання яких е тимчасово окупована територiя,
ТеРИТОРiЯ НаСелених пунктiв на лiнii зiткнення або якi переселилися з Hei пiсля
0l сiчня 2022 року.

TaKi ОСОби беруть участь у конкурсному вiдборi за результатами
iНДИВiДУаЛЬноТ Усноi спiвбесiди або нацiонального мультипредмет]ЕIого тесry.
ЯКЩО гРоМадяни УкраТни :l числа таких осiб допущенi до конкурсного вiдбору
на вiдкриту або фiксовану конкурсну пропозицiю, вони беруть участь у
КОНКУРСНОМУ вiдборi в межах квоти-2 на мiсця державного або регiонального
ЗаМОВЛеНня (KpiM випадку, якщо в заявi зЕ}значено: кПретендую н,а участь у
KoHKypci Виключно на мiсця за кошти фiзичних та/або юридичних осiб,
ПОВiдОмлениЙ про немож.тIивiсть переведення в межах вступноi к:ампанii на
мiсця державного або регiонального замовленнD).

5. Беруть участь у конкурсному вiдборi в межах квоти-1 на мiсця
ДеРЖаВного або регiонального замовлення (KpiM випадку, якш;о в заявi
з€u}начено: <<Претендую на участь у KoнKypci виключно на мiсця за кошти
фiзичних таJабо юридични.к осiб, повiдомлений про неможливiсть пlэреведення
В МеЖах всryпноi кампанii на мiсця державного або регiонагlьного
замовлення):

дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiклування, особи з ik числа.
6. Особи, якi корист)Iються спецiальними умовами участi в конкурсному

вiдборi на здобуття вищоi сlсвiти за регiонzulьним замовленням на oclroBi повноI
загальноi середньоi освiти вiдповiдно до гryнктiв 2 - 5 цього роздiл,у i не були
зарахованi на мiсця регiонального замовлення, мають право брапа участь у
KoHKypci на заг€Lпьних засадах вiдповiдно до конкурсного ба_гlа.

7. Пiдлягають переведенню на BaKaHTHi мiсця регiонального за]уIовлення в
порядку, передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зарахованi на
наВчання за iншими дж:ерелами фiнансування на фiксовану конкурсну



пропозицiю i не отримували рекомендацiю на мiсця державного або
регiонапьного замовлення :

1) дiти загиблих (померлих) осiб, визначених у частинi першiй cTaTTi 101
Закону УкраiЪи "Про ста:ryс BeTepaHiB вiйни, гарантiт ik соцiа-пьного захисту'',
особи з ix числа.

2) особи, один з батькiв яких загинув або помер внаслiдок поранень,
калiцтва, контузii чи iнш_их ушкоджень здоров'я, одер*u""r, Пiд .1na y"acri уРеволюцiТ Гiдностi;

3) особи, один з батl,кiв яких е учасником бойових дiй на територii iнших
держав, який загИIтув (проПав безвiсти) або помер внаслiдок поран"r,"r, конryзiТ
чи калiцтва, одержаних пiд час военних дiй та конфлiктiв на територiт iнших
держав, а такоЖ внаслiдоК захворювання, пов'язаного з переб,,/ванням на
територii iнших держав пill час цих дiй та конфлiктiв;

4) особи,+) осоOи, У яких один з батькiв (усиновлювачiв) бу"
вiйськовослужбовцем, яклtй загинув чи визнаний судой безвiсно вiдсутньою
особоЮ при викОнаннi ним обов'язкiв вiйськовоТ слryжби;

5) особи, у яких один iз батькiв (усиновлювачiв) був полiцейським, який
загинув чи ви3наний судом безвiсно вiдсутньою особою пiд час виконання ним
службових обов'язкiв, протягом трьох poKiB пiсля здобуття вiдповiдноi
загальноi середньоi освiти.

8. Можуть бути пере|веденi на BaKaHTHi мiсця регiона.пьного замовлення в
порядч, передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони заlrахованi на
навчаннrI за iншими джерелами фiнансуваннrl на фiксовану конкурсну
пропозицiю i не отримув€lли рекомендацiю на мiсця держа,вного або
регiонального замовлення :

о ОСОби з iнвал}цнiстю I, II груп та дiти з iнвалiднiстю BiKoM до 18
poKiB, яким не протипок€ване навчання за обраною спецiальнiстю;

ОСОбИ З iНвалiднiстю з числа учасникiв лiквiдацiТ наслiдк:iв aBapiT на
ЧОРНОбИЛЬСьКiй АЕС та потерпiлих вiд ЧорнобильськоТ катастрофи, щодо яких
встановлено причинний зв'язок iнва-гliдностi з Чорнобильською кагастрофою,
xBoPi внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи на променеву хворобу (rlатегорiя l)
Та ОСОби, якi постiЙно проживЕrли у зонi безумовного (обо_в'язкового)
ВiДСеЛення з моменту aBapii до прийняття постанови про вiдселення
(категорiя 2);

дiти осiб (а також особи з ix числа, якi здобули повну загаJIьну
СеРеДНЮ ocBiTy в piK вступу), визнаних постраждаJIими учасниками Революцii
Гiдностi, учасниками боЙ,эвих дiй, особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни
ВiДповiДно до Закону Украiни кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ix
соцi а-гrьно го захисту) ;

шахтарi, якi маютъ стаж пiдземноi роботи не менше нiж ,гри роки, а
ТаКож Протягом трьох poKiB пiсля здобуття загальноТ середньоi освiти особи,
батьки яких е шахтарями та мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж 15
poKiB або якi загинули внаслiдок нещасного випадку на виробництвi чи ст€uIи
iнва-пiдами I або II групи;

вступники, якi брали участь у всryпнiй кампанii за ре:}ультатами
спецiально органiзованоi cecii нацiона-пьного мультипредметнOго тесту,
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магiстерського комплексного тесту, магiстерського тесту навчальноi
компетентностi подають д(окументи у визначенi MiHicTepcTBoM остliти i науки
украiни строки та отриму,ють рекомендацiю до зарахування в разi orp"ru"""
конкурсного бала, якиЙ бу" достатнiм для всryпу на мiсця цержавного
(регiонального) замовлення при адресному розмiщеннi бюджетних мiсць;

особи, якi користуються спецiальними умовами участi в
КОНКУРСнОмУ вiдборi на здобуття вищоТ освiти за регiонuulьним замовленням на
ocHoBi пОвноТ ЗагапьноТ сеlrедньоТ освiти вiдповiдно до пуЕктiв друг<)го-п'ятого,
СЬОМОГо-Восьмого цього роздirry, i не були зарахованi на мiсця регiонального
ЗаМОВЛеННЯ (KpiM Випадку, коли у вiдповiдних заявах з€вначено: ((претендую на
УЧаСТЬ У KoнKypci виключн,о на мiсця за кошти фiзичних та/або юридичних осiб,
ПОВiДОмлений про немож.пивiсть переведення в межах вступноi кампанii на
мiсця державного або регiсlнального замовлення>).

9. Можуть бути переведенi на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення в
ПОРяДку, передбаченому цими Правилами приЙому, якщо вони зарахованi на
НаВЧаНня За iншими джерелами фiнансування на фiксовану KoнKypctIy
ПроПоЗицiю, якщо вони зi}рахованi на навчання за рахунок коштiв фiзичних
таlабо юридичних осiб, i не отримув€lли рекомендацiю на мiсця дер)I(авного або
регiонального замовлення (KpiM випадку, якщо у вiдповiдних заявах зчLзначено:
<Претендую на участь у KoнKypci виключно на мiсця за кошти фiзи,rних таlабо
Юридичних осiб, повiдомлениЙ про неможливiсть переведення в межах
вступноi кампанiТ на мiсця державного або регiонального замовленн.яш):

. особи, якi с lзнутрiшньо перемiщеними особами вiдrовiдно до
Закоку УкраiЪи кПро забезпечення прав i свобод внутрiшньо пс)ремiщених
осiб>;

. дiти з багатодiт,них сiмей (п'ять i бiльше дiтей).

IX. Рейтинговi списки вступникiв та рекомендацii до зарахування
1. Рейтинговий спис)ок всryпникiв формуеться за категорiя]ии в такiй

послiдовностi:
о вступники, якji м€lють право на зарахування за ре]зультатами

позитивноi оцiнки iндивiдуальноТ усноi спiвбесiди або творчого кOнкурсу на
мiсця державного або регiона_гlьного замовлення (на ocHoBi повноi зага_гrьноi

середньоi освiти та на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня ]иолодшого
спецiалiста, освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра,
освiтнього сryпеня молодшtого бакалавра);

о вступники, якi мають право на зарахування за квотами (тiльки на
ocHoBi повноi загаJIьноi середньоi освiти);

о вступники, якi мають право на зарахування на загальних:/мовах.
2. Всryпники, якi мають право на зарахування за результатами позитивноТ

оцiнки iндивiдуальноТ ycHoi спiвбесiди або творчого конкурсу на мiсця
державного або регiонального замовлення, впорядковуються за а_пфавiтом.

У межах iнших зазначених у пунктi 1 цього роздiлу категорiй

рейтинговий список вступн,икiв впорядковуеться:
о зо конкурсним балом вiд бiльшого до меншого;
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. за прiоритетнiс|тю заrIви вiд першот до останньоi;
о З8 середнiм ба-гlом додатка до документа про здобуплй освiтнiй

(освiтньо-ква-гliфiкацiйний) piBeHb вiд бiльшого до меншого.
ПРи однакових конкурсних балах для впорядкування всryпникiв

використовуються прiори,гетнiсть заяв вiд першоi до останньоi (на мiсця
РеГiОНальноГо замовлення), при однакових прiоритетностях - результати
розгляду мотивацiйних лисlтiв.

Якщо прiоритетнiсть з€uIв не використовуеться (вступ на Micl_tя за кошти
фiзичних або юридичних осiб), то при однакових конкурсних балах для
впорядкування вступникiв використовуються результати
мотивацiйних листiв.

розгляду

Якщо побудова рейтингового списку здiйснюеться без конкурсних балiв
та прiоритетностей, то вступники впорядковуються тiльки на ocнo]Bi розгляду
мотивацiйних листiв прийruальною комiсiсю.

Розгляд мотивацiйних листiв здiйснюсться Приймальною кс,мiсiею без
присвоення iM конкурсних балiв.

3. У рейтинговому сIтиску вступникiв зазначаються:
. ступiнь вищоi освiти, спецiа-llьнiсть, нЕвва конкурсноi .пропозицii,

форма здобуття освiти, джерела фiнансування, освiтнiй piBeHb (сlтупiнь) на
ocHoBi якого може здiйсню.ватися прийом на вiдповiдну конкурсну пllопозицiю;

о прiзвище, iм'я:га по батьковi всryпника;
о конкурсний бшt вступника (kpiM зарахованих на пiдставi позитивноi

оцiнки iндивiдуальноТ ycHoi спiвбесiди або творчого конкурсу на мiсця
державного або регiона.пьного замовлення);

. прiоритетнiсть заяви, з€вначена вступником (тiльки на ocHoBi
повноi заг€шьноi середньоi освiти);

о озноко пiдстав для зарахування за результатами спiвбесiди,
квотою-1 (тiльки на ocнoBi повноi заг€Lпьноi середньоi освiти);

Прiзвища вступникiв, мiсцем проживання яких с тимчасово окупована
територiя, територiя населених пунктiв на лiнii зiткнення (якi не зареестрованi
як внутрiшньо перемiщенi особи) або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 2022

року, пiдлягають шифруванню у Bcix iнформацiйних системах.
4. Рейтинговi списки (зокрема, поточнi) формуються прlаймальною

комiсiею з СЩЕБО та оприJIюднюються у повному обсязi на веб-сайт,i Коледжу.
Замiсть оприлюднення потOчних рейтингових спискiв всryпникiв Коледж може
на своему офiцiйному веб-сайтi надавати посилання на вiдповiдну cTopiHKy
закJIаду у вiдповiднiй iнr}ормацiйнiй системi, яка здiйснюе iнф,ормуванIuI
громадськостi на пiдставi даних СДЕБО.

5. Списки вступникi.в, рекомендованих до зарахування за реlгiонЕLпьним
замовленням за кожною кс)нкурсною пропозицiею, отримуються прl{ймальною
комiсiею за даними еЩЕБ{Э, перевiряються на предмет достовiрностi поданих
вступниками вiдомостей та дотримання передбачених цими -Правилами
прийому вимог щодо формування спискiв та затверджуються рiшенням
приймальноi KoMicii i оприлюднюються шляхом розмiщення на iнфсlрмацiйних
стендах приймальних комiсiй та веб-сайтi Коледжу вiдповiдно l(o cTpoKiB,
визначених у роздiлi V цих Правил прийому.
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У списку вступникiв, рекомендованих до зарахування, зЕ}значаються TaKi
caMi данi, Що i в рейтинговому списку вступникlв вiдповiдно до пyIrKTy 3 цього
роздiлу.

6. Алресне розмiщення бюджетних мiсць для прийому вс.гупникiв на
здобуття вищоi освiти ступеня бакалавра на ocнoBi повноi зага-пьн,оi' середньоi
освiтИ (денноi та заочнОТ форМ здобуттЯ освiти), освiтньо-професiйн:ого 

"ry.r"",фаховогО молодшого бак:а-павра, освiтньо-квалiфiкацiйноiо pi"r" ,onoj1цo.o
спецiалiста, освiтнього ступеня молодшого бакалавра формуеться в С!ЕБО на
ocHoBi конкурсних балiв, прiоритетностей та впорядкування рtэйтинговогоспискУ всryпникiв з урахУванняМ загаJIьних, максим€шьнI{х обсягiв
регiоналЬногО замовлення. ВсryпниК може бутИ рекомендrDВ?НИй до
зарахування за найвищою прiоритетнiстю з числа зuвначених ним пiд час
поданнЯ заяв, за якоЮ всryпниК потрапляе У числО тих, хто може бути
рекомендований до зарахуваннrI на мiсця, Що фiнансуються за рi:гiона.ltьним
замовленням, вiдповiдно до його конкурсного бала. Технiчне завдання для
реалiзацii адресного розмiщення бюджетних мiсць формуеться вiдповiдно до
Матерiалiв для розробки технiчного завдання.

7. РiшеннЯ приймапьноi KoMicii про рекомендування до зарахування
розмiщуеться на вебсайтi, закладу вищот освiти, а також вiдображае.ться у
кабiнетi всryпника в е!ЕБО (за наявностi).

Рекомендованим д() зарахування вступникам можуть Ftадсилатись
повiдомЛеннrl засобами електронного та мобiльного зв'язку вiдповiдно до цих
Правил прийому.

Х. Реалiзацiя права вступникiв на обрання мiсця навчання
1. ОСОбИ, якi подали заяви в паперовiй або в електроннiй форплi та беруть

УЧаСТЬ У КОНКУРСноМУ вiдборi на мiсця регiонального замовлоння, пiсля
прийняття приймшlьною к,эмiсiею рiшення про рекомендування до зарахування
вiдповiдно до строку, ви:значеного в роздiлi V цих Правил прийому або
ВiДПОВiДНО ДО нього, зобов'язанi виконати вимоги для зарахування на мiсця
Регiонального замовлення: подати особисто оригiн€rли документа про освiтнiй
(ОСвiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb та додатка до нього, сrэртифiкатiв
ЗОВНiшнього нез€Lпежного оцiнювання таlабо iнших документiв, пеlэедбачених
Порядком та цими Прави;rами прийому, до приймальноi (вiдбiркоlвоi) KoMicii
КОЛеДЖУ, а також укJIасти договiр про навчання мiж закладом вищоi освiти та
ВСТУПНиком (за участi батr,кiв або законних rrредставникiв - дJIя неtlовнолiтнiх
ВСТУПникiв). Подання оригiналiв необхiдних документiв для зарахування може
здiйснюв атися Kpi м о собис того подання, шляхом :

надсилання ik сканованих копiй, з накладанням на вiдпоrliднi файли
квалiфiкованого електронного пiдпису вступника, на електронну адресу
Приймальноi KoMicii закла2{у, з€вначену в PeecTpi суб'ектiв ocBiTHboi дiяльностi
еДЕБО в термiни, визначенi в роздiлi V цих Правил або вiдповiднlэ до нього.
Якщо впродовж десяти кЕLлендарних днiв пiсля початку навчання вiд вступника
не будуть отриманi оригiна-пи документiв (особисто або поштовим
вiдправленням), то нак€в про зарахування скасовуеться в часr,инi зiлрzlхування
TaKoi особи.
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ЩОгОвiр про навчаI{ня (незалежно вiд джерел фiнансування), мiж
КОЛеДЖеМ Та ВсТУпником (за участi батькiв або законних представникiв - для
неповнолiтнiх вступникiв) е пiдставою для видання нак€ву про з:}рахування.
Я*ЩО ВСryПНИК Здiйснив виконання вимог до зарахування без особистого
ПОДаНШI ДОКУментiв, то наказ про зарахування може бути влtданий без
УКЛаДаННЯ ДОГоВорУ. Якщrl договiр про навчання не буле укладен() впродовж
ДВаДцяТи календарних днiв пiсля початку навчання, то цей наказ скасовуеться в
частинi зарахування такоi tlсоби.

Поданi оригiнали д()кументiв зберiгаються у Коледжi протягом усього
перiодУ навчання. Вступн,ик, у якого пiсля подання заяви, aJe до виконання
Вимог для зарахування, :змiнилось прiзвище, iм'я, по батьковi, додатково
особисто пред'являе приймальнiй KoMicii Коледжу свiдоцтво прс) державну
реестрацiю акта цивiльного стану щодо вiдповiдноi змiни та виданого на його
пiдставi документq що rrосвiдчуе особу, вiдомостi про як.ч вносяться до
СДЕБО. Особи, якi подutли зzлJIви в електроннiй форллi без накладання
квалiфiкованого електронного пiдпису, KpiM того, зобов'язанi гlдпис)ати власну
заяву, роздруковаIry приймальною комiсiею.

У разi зарахування на навчання за рахунок коштiв фiзичrli,rх (кrридичних)
осiб додатково укладаеться договiр мiж закJIадоN{ вищоi освi:lи Tcr фiзичною
(юридичною) особою, яка замовляс платну освiтню послуry ,ц.,тя се,бе або для
iншоТ особи, беручи на себе фiнансовi зобов'язання щодо ii аti;t;;ги.

2. Особи, якi отрим€Lпи рекомендацiю на мiсця регiональнс,го заlмовлення i
в установленi строки, визнirченi у роздiлi V цих 11равил приЕiом*, або вiдповiдно
до нього, не викон€Lпи вимог дJIя зарахування на мiсц,r реriонального
замовлення (KpiM випадкiв, визначених у роздiлi XIII цих Гiрз..l.tл,1, втрачають
право в поточному роцi на зарахування (переведення) ii:l навчання за

регiональним замовленням.
Особи, якi отримЕtли рекомендацiю на мiсця .li--р}tаI}ного або

регiона-гlьного замовлення i в установленi строки, визначс:lli ,, розцiлi V цих
Правил прийому або вiдпо.вiдно до нього, виконапи вимоги д,цjt зарахування на
мiсця регiонального замовлення, пiдлягають зарахуванню.

3. Рекомендацii до зарахування на навчання за pax},Hol: iiоштiв фiзичних
таlабо юридичних осiб в межах лiцензованих обсягiв Flzi;tl:,,cTbcll за BciMa
заявами, поданими всryпниками.

У 2022 роцi зарахування на навчання за кошI1-,,; rlлiзи.tttих та/або
юридичних осiб може прOводитись на пiдставi поданих вi],i,упнrllсами копiй
необхiдних документiв шJIяхом надсилання ik засобами gдglстlli,ннOгс зв'язку, з

накладанням на вiдповiднi файли квалiфiкованого елс]к",р,Jнног,о пiдписУ
вступника, на електронну адресу Приймальноi KoMiciT Ktl l.,-{ж,,/ в термiни,
визначенi цими Правиламлt. У такому випадку }iадання оу,lrit,ллiв ;зеобхiдних

документiв, укладання догOвору про навчання мiж Коледжел,,t l{i встуtIником (за

участi батькiв або законних представникiв - для неilовн,]jл!,[i_,,i вL:l,,,,пникiв) та
договору мiж Коледжем та фiзичною (юридичною) осс,бrtл,," я.сiI замовляе
платну освiтню послуry для себе або для iншоi особи, згliiir;Iu,,r:тi,сrt впродовж
20 робочих днiв вiд дати початку навчання.
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XI. Коригування списку рекомендованих до .}.J|lа.ilt
l. Прийм€Lпьна комiсiя анулюе ранiше наданi peкol/ir,l]j,

якi не викон€lли вимог для зарахування на мiсця регiоltir.l.л l,

передбачених у пунктi l роздiлу Х цих Правил прийому.
Z. Всryпники, рекомендованi на навчання за к0]l1ти

юридичних осiб, зобов'язанi виконати вимоги для зхрsх}вD]ir
пункту 1 роздiлу Х цих Правил прийому та Порядку.

У разi зарахування на навчання за рахунок коштiв фiзт,: i,

осiб впродовж десяти к€rлендарних днiв вiд дат,и почотк), .,;, г

укладаеться договiр мiж Коледжем та фiзичноlо (юplllrтi,t,.,
замовляс платну освiтню послуry для себе або д.ltя iншоf (r::{,,.

фiнансовi зобов'язання щодо ii оплати. У разi вiдмови вiд ,,,;.- ,,,.

встановлений у цьоIчry абзацi TepMiH, цей I{aK,?:з ска l;i.,,:t ,I

зарахування такоi особи. С)плата навчання здiйснюеl,ься :;,ij,l i

Коледжем та фiзичною (юридичною) особою, яка зZмчt-,lll

BaHl{rt
:цiТ вступникам,
i}ГО З8МОВЛеННЯ,

;liзлtчних таlабо
, яi вilцrовiдно до

,lж (юридичних)
-iilHI-I-.{ додатково
;t)\ i]ссбою, яка
. беру.lи на себе
;IH}lr] дt)говору у
,l bcrl в частинi
_; дсll oJOpoM мiж
|IJI;;1il)/ освiтrпо

ilя на мlсця за
'ltJ(,.l!;]1н,ня ними
.ix ijl.rгiробувань,
ll Н.Ч: ЗЗ,ОРаЛИ З
,ок,,l"i,эltтiв 

дJUI
,bc,l iз списку
,1 i,"'-,-,,чiцllих або

:l]/ t,i,-, i,t'ваеться
шiiсцяi за кошти
,,rliи rlсобам, якi
Д:_, :,I{)1XУВаННЯ
'-lJIi_,]. 1:ТК).

]]/].i lr]iiJiряМами
jлбl:il,пя освiти
je{!{,, lIодатка до
It "i. ,]_.,ji.Iднього

j,r.,t, ,_i,z, мiсцем
)tl ,1 , :.iiьгових

лИ.',i l ']LПDЯМ&МИ
}*1,): .у'П'я; осВiти
|/ }: ,, ,'l2';}':]!iIчених

3}1,];iil rj]удента
,IlTr. rlртагiнагliв
I|-, )' ' _ tl! ВОНИ

посJryry для себе або для iншоi особи, беручи на себе фi(.,,,t,"-.,вiз,Jб,эв'язання
щодо iT оплати.

3. Кориryвання списку рекомендованих дсt зflрiiх,i lt i;
кошти фiзичних або юридичних осiб здiйснюстьс,,i в ',oiT,,
Вимог до зарахування. Особи, якi пiсля успiшноi зда.tl _вг,т\ г i|;

ilле до закiнчення перiоду виконання вимог l],o з8.]i, ) ч ., :;

навч€л-пьного закJIаду документи, або подали оригi},,,il:,.
зар€жування на iншу спецiальнiсть у Колецж.i,, Ba.n_\/,:l,-l,.]

рекомендованих до зарах},вання на навчання на Iиiс.ця ,r:, i..1 i,

юридичних осiб за певнOю спецi€lльнiстю. У TaK()Mi
кориryванIUI списку осiб, рекомендованих до ззр.tх}вilliil.ч t::.

фiзичних або юридичних сlсiб шляхом надання ,гак],Iх p€Ko}{r,,

успiшно скJIztли всryпнi iспити, але не отримflJlr,l }iеу,ом€. ,?i,:, ,,

на мiсця за кошти фiзичних або юридичних осiб за Ilf BHO,i,,; ,.,l , ;

4. У разi одночасного навчан}uI за KiлbкoMi-"i ciiсt{iз,. :. .,: 
,,

пiдготовки, спецiалiзацiями, освiтнiми програмаiии) *t а фоi.,,r,пl, t r

оригiншlи документа про освiтнiй (освiтньо-квалi фi :<ацiйr llll,, ;,:

нЬОгО ДеРЖаВнОгО зраЗка, а також орИГiНfui"r t)epT' . l

нез€uIежного оцiнювання зберiгаються у заклtrдi,вltul:,!
навчанЕя за державним замовленням або за p,.rv!HC ., I

державних кредитiв протягом усього строку HaBLla.}l.t

У разi одночасного навчання за кiлько}li], .-,.

пiдготовки, спецi€tлiзацiями, освiтнiми про|ромаl 1l r

за кошти фiзичних таlабо юридичних ocir,i

документiв зберiгzlються в одному iз закладiв гli,

протягом усього строку навчання. Довiдrtа
документiв видаеться на вимоry сryдента зокл&*,.},

зберiгаються.
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ХII. Переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб, якi
зарахованi на навчання за коштп фiзичних, юридичних осiб на ocHoBi

повноi загальноi середньоi освiти
1. Коледж самостiйно надае рекомендацii для розмiщення реlгiонЕlльного

замовлення вступникам на ocнoBi повноi загальноi середньоi освi,ги в межах
мiсць (KpiM небюджетних конкурсних пропозицiй), на якi ýlgли наданi
рекомендацii до зарахування до Коледжу за вiдповiдною Iiонкурсною
пропозицiею в порядку, передбаченому пунктом б роздiлу IX rлих Правил
прийому, i надалi анульованi згiдно з пунктом l роздiлу XI I]\их Правил
прийому.

2. Правом переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення
користуються особи, якi не отримув€rли рекомендацii до зарахуван]ilя на мiсця

регiонального замовлення.
З. Переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб, якi

зарахованi на навчаннrI за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб на ocHoBi

повноi загальноi середньоi освiти, здiйснюеться в такiй послiдовностi:
о особи, якi зzвначенi в пунктi 7 розлiлу VIII цих Правил прийому,

нез€Lпежно вiд конкурсного бала;
r особи, зазначенi в пунктi 5 роздiлу VIII цього Порядку, якщо

конкурснийбал складае не менше 125 балiв;
особи, якi зазначенi в пунктi 8 роздiлу VIII цих Правил прийому, у

разi, якщо отриманий ними конкурсний бал менший вiд прохiцного бала
(мiнiмального бала, який дозволив отримати рекомендацiю до зараtхУВання на

мiсця регiона_гlьного замовлення за цiею конкурсною пропозицiею зi} загальним
конкурсом в порядку, пlэредбаченому пунктом б роздiлу IX цих Правил

прийому) не бiльше нiж на. 15 балiв (на25 балiв для спецiальностеЙ, визначениХ

у Перелiку особлива пiдтримка);)пецl€Lпьностей, яким надаеться осоолива пlдтримкаr;
особи, якi зазначенi в пунктi 9 роздiлу VIII цих Правил прийому, у

разi, якщо отриманий ними конкурсний быl менший вiд прохiднсlго бала не

бiльше нiж на 15 балiв (.тiльки для спецiальностей, визначених у Перелiку
спецiальностей, яким надаеться особлива пiдтримка);

. особи, якi не отрим€rли рекомендацii для зарахування на МiСЦЯ

регiонального замовлення у порядку, передбаченому пунктом б розцiлу IX цих
ПрuurП прийомУ (тiлькИ длЯ спецiальностей, визначених у Перелiку

с.rецiаrrьноiтей, яким надаеться особлива пiдтримка), якщо ix конкурсний бшr

не менше нiж спецiальний прохiдний конкурсний ба_rr, встановлений

приймаrrьною комiсiею наступного дня пiсля оголошення адресного

розмiщення бюджетних мiсць.
якщо особи, якi н,е завершили навчання за кошти державного або

мiсцевого бюджету (за державним або регiональним замовленням)) за певним

ступенеМ вищоi освiтИ та отриМали рекомендацiю до зарахування на мiсця

регiонапьного замовлення у поряДкУ, передбаченому пунктом б розцilry IX цих

Прч""п прийому, однак не приступили до навчання у зв'язку з неI{ожливiстю

вiдшкодування до мiсцевого бюджету коштiв, витрачених на оплату послуг з

пiдготовки фахiвцiв, вiдповiдно до Порядку вiдшкодування.коштiв державного
або мiсцевого бюджету, I}итрачених на оплату послуг з пiдготовки фахiвцiв,

спецiальностей,
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затвердженого постаноВокэ Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2б серпн я 2015 року
Nч б58, на вивiльненi у такому порядку BaKaHTHi мiсця державного замовлення
можуть бути переведенi наступнi за рейтингом особи, що не отримув€Lли
рекомендацiй до зарахування на мiсця державного замовлення станом на дату
переведення (за погодженнrIм з регiональним замовником).

ПеРеВеДеНня на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб, зазначених
в абзацах Другому-четвертому цього пункту, проводиться при вiдсутностi
НеПеРеВеДеНИХ ОСiб попередньоi категорii або в разi ix письмовоi вiдмови вiд
ПеРеВеДеННЯ Та В послiдовностi вiд вищого до нижчого мiсця в ре.Йтинговому
списку в межах кожноi iз зазначених категорiй.

4. У РаЗi вiдсутнос:тi достатньоi кiлькостi мiсць для переведення на
BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб, зазначених у пунlктi 3 цього
РОЗДiЛУ, Коледж використовус для цього BaKaHTHi мiсця регiонального
ЗаМОВЛеНня З iнших спецiЕlльностеЙ цiеi гаrrузi, а при ix вiдсутностi - iнших
ГаЛУЗеЙ Знань (тiльки дляt осiб, зазначених в абзацах другому - четвертому
пункту З цього роздiлу), цiеi або iншоТ форми здобуття осlвiти (пiсля
ПереВеДеНня на BaKaHTHi мiсця регiонапьного замовлення осiб, зазначених у
пунктi 3 за вiдповiдною спецiа_пьнiстю та формою здобуття освiти), про що
негайно ставить до вiдома вiдповiдного регiонального замовника.

Невикористанi пiсля цього мiсця регiонального замовлення I}важаються
Такими, що не розмiшенi в Коледжi. Коледж повiдомляе регiонаrrьного
замовника про ix кiлькiсl,ь у розрiзi спецiальностей (спецiалiзацiii) та форм
здобуття освiти. У разi вiд;сутностi достатньоТ кiлькостi мiсць дJuI переведеннrI
на BaKaHTHi мiсця регiонапьного замовлення осiб, з€}значених в абзеrцi другому
пункry 3 цього роздiлу, Коледж надсилае регiона.пьного замовник:у запит на
видiлення додаткових мiсrць регiонального замовлення за рахунок повернутих.
Рiшення щодо використання цих мiсць приймае конкурсна комiсiя
регiона-гtьного замовника.

5. Особи, якi всryпили за результатами тiльки розгляду мотивацiйних
листiв можуть бути переведенi на мiсця державного або регiонального
замовлення тiльки в разi виконання вимог для зарахування на TaKi мiсця,
встановлених Правилами прийому поточного або наступних poKiB.

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
1. Накази про зарах)rвання на навчання видаються директором Коледжу

на пiдставi рiшення приймlальноi KoMicii. Накази про зарахуваннrI на навчання з

додатками до них формуються в СДЕБО та оприлюднк)ються на
iнформацiйному стендi приймальноi KoMicii та веб-сайтi Коледжу у виглядi
списку зарахованих у строки, встановленi в роздiлi V цих Правил пllийому або
вiдповiдно до нього.

2. Рiшення приймальноi KoMicii про зарахування вступника може бути
скасоване прийма-пьною комiсiею у разi виявлення порушень з боку вступника,
передбачених пунктом 5 роздiлу XIV цих Правил прийому.

Зарахованi особи можуть бути вилученi з наказу про зарахувt}ння (наказ

про зарахування скасовуеться в частинi, що стосуеться цiеi особи) д;о Коледжу
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за власним бажанням, вiдрахованi iз Коледжу за власним бажанняNt, у зв'язку з
чим таким особам повертilються поданi ними документи не пiзнiше насryц"о.о
дня пiсля подання заяви про вiдрахування.

3. Якщо особа без пtэважних причин не присryпила до занять,протягом 10
календарних днiв вiд дня ii початку наказ про зарахування скасовуеться в
частинi, що стосуеться цiеi особи.

4. На звiЛьнене(i) в порядКу, передбаченому в пунктах 2,3 цього роздiлу,
мiсце(я) може проводитись додатковий конкурсний вiдбiр (за погодженням з
регlон€шьним замовником:) з числа осiб, якi брали участь у KoнKypci на цю
конкурсну пропозицiю. }'часть У додатковому конкурсному вiдборi згiдно з
конкурсним балом берут.ь вступники, якi подавали з€lяву на цю KoнKypcrry
пропозицiю та були допущенi до участi у koHkypci. У разi вiдсутностi таких
претендентiв на звiльненi мiсця дозволяеться зараховувати осiб з
пропозицiй Коледжу за ум:ови збiry конкурсних предметiв шляхом
заяви (за згодою особи) на iншу конкурсну пропозицiю.

.Щодатковий конкурс:ний вiдбiр проводиться до 15 жовтня.
нак€ви про зарахування та,ких осiб формуються i подаються до едЕ]Бо до 18.00
години 19 жовтня.

ЗаЯВИ ВСтУпникiв, зарахованих на навчання за держiлвним або
РеГiОНаЛЬНим замовленням для здобуття ступеня молодшого бакалавра,
баКаЛаВРа (магiстра медичного, фармацевтичного або ветеринарного
СПРЯМУВаННЯ) на ocнoBi повноi загzrльноi середньоi освiти (денноi та заочноi
фОР' ЗдОбуття освiти), освiтньо-професiйного ступенrI фахового молодшого
баКаЛаВра, освiтньо-квалi(liкацiйного рiвня молодшого спецiаlliста, освiтнього
СТУПеНЯ МОлОДшого бакалttвра та вступникiв на здобуття вищоi освiти ступеня
магiстра за спецiальностями 08l кПраво> та 293 <Мiжнарод.ЕIе право)),
Виключаються з KoHKypciB на iншi мiсця за кошти фiзичних або юридичних
осiб, KpiM випадкiв подання всryцником окремоi заяви пiд час виконання вимог
Для Зарахування на мiсця державного або регiонального замовлення,
передбачених у пунктi 1 рс,здiлу Х Порядку та правил Прийому.

XIV. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при
проведеннi прийому до Коледжу

l. На засiданнi
освiтнiй омбудсмен

прийма-tlьноi KoMicii мають право бути присутнiми
таlабо працiвник Служби освiтнього омбудсмена,

представники засобiв MacoBoi iнформацii (не бiльше двох осiб вiд одного засобу
масовоi iнформацii).

Порядок акредитацii журналiстiв у Приймаrrьнiй KoMicii Коледrку.
Представники засобiв масовоi iнформацii надсилають поштою, факсом

або подають до Коледжу особисто:
заяву про тимчасову (nu перiод проведення вступноi кампанii)

акредитацiю, у якiй зазнаI{ають прiзвище, iм'я та по-батьковi, на-пежнiсть до
творчих або технiчних прlлцiвникiв (журналiст, оператор, фотокорс:спондент),
поштову адресу, номер телrэфону (факсу), адресу електронноi пошти;

конкурсних
перенесення

При цьому
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копlю документа, що пiдтверджуе професiйний фах заявника (:диплом про
спецiальну ocBiTy або дOкумент, Що пiдтверджуе членство у вiдпо"iд"оriпу
професiйному об'еднаннi) або копiю свiдоцтва про державну РеЬстр,дцiю засобу
масовоi iнформацii, предс,гавник якого акредитуеться;

адмiнiстРацiя Колед:жу розглядае поданi документи та прийллае рiшенняпро тимчасову акредитацiю протягом 5 ка.лендарних днiв пiсля отримання
документiв;

допуск на територiю Коледжу та в примiщення Приймалlьноi koMicii
здiйснюсться згiдно iз списком акредитованих осiб та при пред'явленнi
документо, що посвiдчус особу.

2. Громадськi органiзацii можуть звернутися до Управлiння освiти i науки
тернопiльськоi Micbkoi Ради iз заявою про надання iM п]рава вести
спостереження за роботою приймальноТ KoMicii Коледжу. Громадськi
органiзацii, яким таке праIзо надано Управлiнням освiти i науки Тернопiльськот
MicbkoT ради, можуть направляти на засiдання приймальних комiсiй cBoix
спостерiгачiв. Прийма-гrьна комiсiя зобов'язана створити належнi умови для
присутностi громадських
можливiсть ознайомлення
KoMicii.

3. КОЛеДЖ сТВорюс умови для ознайомлення вступникiв з лiiцензiею на
провадження ocBiTHboT дiя,льностi, сертифiкатами про акредитацiю вiдповiдноТ
СПеЦiаЛЬнОСтi (напряму пiдготовки, ocBiTHboi програми). Правилiа прийому,
вiдомостi про лiцензований обсяг та обсяг прийому за ре|гiон€lльним
ЗаМОВЛенням за кожною конкурсною пропозицiею (спецiальнiстю, освiтньою
ПРОГРаМОЮ, напрямом пiдготовки) та сryпенем, у тому числi про кiлькiсть
МiСЦЬ, щО видiленi для tsступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайтi
КОЛеДЖУ не пiзнiше робочого дня, насryпного пiсля затвердження/rrогодження
чи отримання вiдповiдних вiдомостей.

заклад вищоi освiти: не пiзнiше 14 липня оприлюднюе на ,сфiцiйному
ВебСайтi iнформацiю про порядок поселення та наявнiсть (мiнiмальн,у кiлькiсть)
вiльних мiсць для осiб :] числа зарахованих на навчання у 2(122 роцi в

ryртожитках.
4. Голова приймальноi KoMicii оголошуе про засiдання KoMicii не пiзнiше

Дня, що передуе дню засiдання, в особливих випадках - не пiзнiше нiж за три
години до початку засiдання. Оголошення рЕвом iз проектом порядку денного
засiдання оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi Коледжу.

5. Коледж, якщо до н:ього було зараховано вступникiв, якi надсrли довiдки
заклаДiв охорони здоров'я для пiдтвердження спецiальних умов щоцо участi в
конкурсному вiдборi або спецiа_гlьних умов на здобуття вищоТ освiти за кошти
мiсцевого бюджету (за регiонzлJIьним замовленням) та за p€жyнorK цiльових
пiльгових державних кредитiв, протягом одного мiсяця з дати зарах]/вання, аJIе
не пiзнiше l5 листопада, робить запит на вiдповiднi заклади охорони здоров'я
для пiдтвердження спецiальних умов. Запити Коледжу та вiдповiдi вiд закладiв
охорони здоров'я завантажуються до еДЕБО.

6. Подання вст},пником недостовiрних персон€rльни.к даних,
неДостовiрних вiдомостеЙ про здобуry ранiше ocBiry, про HEuIBHicTb права на

спостерiгачiв на cBoix засiданнях, а TaKolK надати iM
з документами, що надаються членам приймальноi

зз



зарахування за квотами, права на спецi€tльнi умови участi у кOнкурсному
вiдборi або на спецiа-пьнi умови на здобуття вищоi освiти за кошти мiсцевого
бЮДЖеТУ (За регiонЕlльнимt замовленням), про участь в учнiвських олiмпiадах,
ПРО ПРОХОДЖеНня зовнiш.нього незалежного оцiнювання, единого вступного
iспиту, единого фахового вступного випробуванIш с пiдставою дJш cKacyBaHIuI
наказу про зарахування в ч:астинi, що стосуеться цього всryпника.

7. Iнформування громадськостi про лiцензований обсяг, обсяг мiсць, що
фiнансуються за
спецiальностями
програмами), осiб
рекомендацii до
здiйснюеться iнформацiйrrими системами на пiдставi даних еДЕБО через

роздiл <<Всryп>> веб-сайry (]ДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ual, а також
iнформацiйними системамrи (вiдповiдно до договорiв, укJIадених ]]ласниками
(розпорядниками) таких систем з технiчним адмiнiстратором еЩ,БСl).

регiональним замовленням, BapTicTb навч€lння за
(напрямами пiдготовки, спецiалiзацiями, освiтнiми
(прiзвища та iнiцiали), якi подали заяви щодо встугry, ix
зарахування та зарахування до закладiв виlцоi освiти
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lоdаmок I

Перелiк акредитованпх та неакредптованих ocBiTHix програм,
за якими Коледж здiйснюс прийом здобувачiв освiти

за першпм (бакалаврськпм) piBHeM вищоi освiти

лъ
зlп

Код та назва
галузi зЕань

Код та назва
спецiаль-

HocTi

Назва
ocBiTHboi
пDогDамп

Сертпфiкат про акрелитачiю

1. 08 Право 081 Празо Право
Сертифiкат про акредитацiю
кк J\ъ20008848
ъiд12 червня 20l9 р.

2.
24 Сфера
обс.гryговуван
ня

241 Готельно-
ресторанна
справа

Готельно-
ресторанна
спDава

Сертиф iKaT про акредитацiю
ocBiTHboT прогрtlпли Jф 1 t56 l
вiд 11 червня 202| р.

J.
06
Журнапiстика

061
Журналiстика

Видавнича
справа та
медiа-
комунiкацii

Протокол НАЗЯВО
JФ8 вiд 16.0З.2022р.
Про умовну (вiдкладенlr)
акредитацiю ocBiTHix пI)ограм
вiдповiдно до Постанови КМУ
вiд 16.03.2022 р. J\Ъ 295
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lоdаmок 2

Ваговi коефiцiснти оцiнок

з предметiв нацiонального мультипредметного тесту 202.2 р.

Назва спецiа-гlьностi KoHKypcHi предметII

УкраiЪська
мова

математика Iсторiя
Украiни

)6l Журналiстика 0,45 0,3 0,25

)81 JpaBo 0,35 0,25 0,4
24| l отельно-ресторанна справа 0,4 0,3 0,3
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lоdаmок 3

Перелiк конкурсних преДметiв' з яких вступникп2022 р. можугь подавати
сертифiкати 3овнiшнього незалежного оцiнювання 202l року для вступу у
КОЛеДЖ на навчання для здобуття освiтнього ступеня бакалавра на ocHoBi

повноi загальноi середньоi освiти

м
зl
п

Код та назва
спецiальпостi

освiтня
програма

Перший
конкурсний

предмет

Щругий
конкурснпй

предмет

Третiй
к:онкурсний

предмет

l 081 Право Право
украiнська мова
i лiтература

iсторiя Украiни
математика або
iHo:leMHa мова

2.
241 Готельно-
ресторапна
справа

Готельно-
ресторанна
справа

украiЪська мова
i лiтература

tноземна мова

iстсlрiя Украiни
або математика,
або бiологiя, або
географiя, або

фiзlлка,
або хiмiя

з.
0б1
Журналiстпка

Видавнича
справа та медiа-
комунiкацii

украiЪська мова
i лiтераryра

iсторiя УкраТни

математика або
iноземна мова,
або бiологiя, або
географiя, або
фiзика. або хiмiя

з7



lоdаmок 4

перелiк конкурсних предметiв, з яких вступникп2022 р. можугlь подавати
сертифiкати зовнiшныlго незалежного оцiнювання 2019-2020 poKiB для

ВСТУПУ У КОЛеДЖ_"1 
1"::1ння {.n" 

,ооOуч" освiтнього ступеня бакалавра
на ocнoBl повноl загально-i середньо-[ освiти

лlь

зl
п

Код та назва
спецiальностi

освiтня
програма

Перший
конкурсний

предмет

Щругий
конкурсний

предмет

Третiй
к:онкурсншй

предмет

l 081 Право Право
украiЪська мова
i лiтература

iсторiя УкраiЪи
мат,ематика або
iHo:leMHa мова

2.
241 Готельно-
ресторанна
спDава

Готельно-
ресторанна
справа

yKpaiHcbKa мова
i лiтераryра

lноземна мова
математика або
гео;:рафiя

J.
061
Журпалiстика

Впдавнича
справа та ме,цiа-
комунiкацii

украihська мова
i лiтература

iсторiя Украiни математика або
iноземна мова
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!оdаmок 5

перелiк конкурсних предметiв для вступу на навчання у Коледж для
здобугтя освiтнього ступеня бакалавра на ocHoBi ocBiTHlbo-

квалiфiкацiйного рiвня молодший спецiалiст, освiтньо-професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра, освiтнього ступеня мrOлодшого

бакалавра

Л}з
lп

Код та назва
спецiальностi

Освiтня
програма

Першшй конкурсний
предмет

/сертифiкат,
мiнiмальна кiлькiсть

балiв
(ваговпй коефiцiент),

к1

!ругий конк,урснпй
предме,]г

/сертифiкат, мitliмальна
кiлькiсть балiв

(ваговий коефiцiснт), Ю

1. 081 Право Право
украiЪська мова
та лiтераryра, l00
(0,5)

- математикц l00 (0,5)-
для встугry на Mic:rи

регiона.пьного
замовлення;

- iсторiя Украiни або
iноземна мова, або
математик1 або бiологiя,
або географiя, аб,о фiзика,
або хiмiя, 100 (0,:5) - для
встуrrу на мiсця за кошти

фiзичних або юрlцичних
осiб

2.
241 Готельно-
ресторанна
справа

Готельно-
ресторанна
справа

yKpaiHcbKa мова
та лiтераryра, l00
(0,5)

- математикц 100 (0,5) -
для встугry на мiсця
регiонального
замовлення;

- iсторiя УкраiЪи або
iноземна мова, абiо

математика, або бiологiя,
або географiя, абrr фiзика,
або хiмiя, 100 (O,ji) - для
встугIу на мiсця з,а кошти
фiзичних або юрлцичних
осiб

3.
0б1
Журналiстика

Видавпича
справа та
медiа-
комунiкацii

yKpaiHcbKa мова
та лiтераryра, l00
(0,5)

- математика, 100 (0,5) -
дJIя встугtу на мiсця
регiона.пьного
замовленrrя;

- iсторiя УкраiЪи або
iноземна мова, або
математик4 або еiiологiя,
або географiя, аб<l фiзика,
або хiмiя, 100 (0,5i) - для
всryгrу на мiсця зil кошти

фiзичних або юрлlдичних
осiб

39



,,Щоdаmок б

тАБлиця
Переведепня середнього бала документа про повну загальну середпю ocBiTy,

обрахованого за 12_бальною шкалою, в шкалу 100 - 200

4 l20

4,| |2|

4,2 |22

4,з l2з

4,4 124

4,5 |25

4,6 |26

4,7 |27

4,8 |28

4,9 |29

5 l30

5,1 131

5,2 |з2

5,з 133

5,4 lз4

5,5 135

5,6 |зб

5,7 I37

5,8 1з8

5,9 139

6 l40

6,1 |4|

6,2 |42

8 160

8,1 16l

8,2 |62

8,3 l63

8,4 |64

8,5 165

8,6 166

8,7 |67

8,8 1б8

8,9 169

9 170

9,1 17I

9,2 |7z

9,з 17з

9,4 t74

9,5 |75

9,6 176

9,7 177

9,8 178

9,9 |79

10 180

10,1 181

|0,2 182

1 100

1,1 l00

|,2 l00

l,з l00

1,4 l00

1,5 l00

1,6 100

|,7 100

1,8 100

|,9 100

2 l00

2,| l01

)) l02

2,з 10з

2,4 104

)s 105

2,6 10б

2,7 l07

2,8 108

2,9 l09

J 110

3,1 111

з,2 ||2
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Проdовэtсеннr. dоdаmка 4

3,3 1lз

3,4 l14

з,5 115

з,6 11б

з,7 ||7

3,8 118

3,9 119

6,з l4з

6,4 l44

6,5 |45

6,6 |46

6,7 |47

б,8 l48

6,9 l49

7 150

7,| 151

7,2 l52

7,з l53

7,4 l54

7,5 155

7,6 156

7,7 l57

7,8 l58

7,9 159

10,3 183

10,4 184

10,5 t85

l0,6 18б

I0,7 187

10,8 l88

l0,9 189

1l 190

l 1,1 191

71,2 |92

1 1,3 19з

l|,4 194

1 1,5 195

1 1,6 196

||,7 l97

l1,8 198

11,9 199

|2 200

4L
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