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І. Загальні положення 

 

Провадження освітньої діяльності у Первомайському індустріально-

педагогічному коледжі (далі - Коледж) здійснюється відповідно до ліцензії 

Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 07.05.2018 р. № 653-л 

«Про переоформлення ліцензій», https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pereoformlennya-

licenzij-653). 

Правила прийому на навчання до Первомайського індустріально-педагогічного 

коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 

році (далі – Правила прийому) розроблені приймальною комісією Коледжу (далі – 

приймальна комісія). 

Правила прийому розроблені відповідно до Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році (далі – 

Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

10 жовтня 2018 року № 1082 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

30 жовтня 2018 року за № 1231/32683. 

Правила прийому до 31 грудня 2018 року подаються до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти й діють протягом календарного року.  

Прийом до Коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, 

передбаченими розділом IV цих Правил. 

Організацію прийому вступників до Коледжу здійснює приймальна комісія, 

склад якої затверджується наказом в.о. директора, який є її головою. Приймальна 

комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію, затвердженим 

педагогічною радою 06 червня 2017 року, протокол № 9. 

В.о. директора Коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому 

числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної 

комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для 

видання відповідного наказу в.о. директора Коледжу та/або виконання процедур 

вступної кампанії. 

Усі питання, пов'язані з прийомом до закладу освіти, вирішуються 

приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 

оприлюднюються на веб-сайті Коледжу (ipcpm.in.ua) в день їх прийняття або не 

пізніше наступного дня після їх прийняття. 

 

ІІ. Терміни та поняття 

 

1. У цих Умовах терміни вживаються у таких значеннях: 

− вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pereoformlennya-licenzij-653
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pereoformlennya-licenzij-653
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вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового 

випробування тощо; 

− вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку 

рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої 

вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника; 

− вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі 

на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста; 

− єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - 

автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту 

даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з 

метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб; 

− квота для іноземців - визначена частина загального обсягу місць державного 

замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа: 

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця; 

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, 

яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту; 

− конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція Коледжу щодо прийому 

вступників на певні спеціальності (спеціалізації), форму навчання, курс, строк 

навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. 

Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції; 

− конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять 

результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю 

до 0,01) відповідно до цих Правил прийому; 

− конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на 

основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста відповідно до цих Правил прийому (незалежно від форми власності 

закладу освіти та джерел фінансування навчання); 

− конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з 

якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; 

− небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за регіональним замовленням; 

− основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з 

визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний 

обсяг регіонального замовлення); 

− право на першочергове зарахування до вищих педагогічних закладів освіти - 

право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу 
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освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта» в разі укладення ним угоди 

про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського 

типу, що реалізується відповідно до Порядку реалізації права на першочергове 

зарахування до закладів вищої педагогічної освіти за регіональним замовленням осіб, 

які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або 

селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

травня 2018 року № 417, та цих Правил; 

− рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю 

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до 

Правил прийому; 

− співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня 

знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за 

результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику 

рекомендації до зарахування; 

− технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або 

заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку; 

− фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка 

передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше 

компетентностей. 

2. Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про 

зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах 

України «Про вищу освіту» та «Про освіту». 

 

ІІІ. Прийом на навчання  

для здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста 

 

1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

приймаються: 

− особи, які здобули базову загальну середню освіту - для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою здобуття освіти 

одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти; 

− особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 

робітника - для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою 

спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-

кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню 

освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF%23n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF%23n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF%23n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF%23n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF%23n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF%23n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF%23n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF%23n13
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ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план. 

2. Особи, здобули базову загальну середню освіту, приймаються на навчання 

на перший курс.  

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, 

приймаються на перший курс (зі скороченим строком навчання).  

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою 

спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у 

тому числі зі скороченим строком навчання).  

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути 

поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань 

спеціальністю у тому самому або іншому закладі вищої освіти. 

3. Прийом на навчання до Коледжу проводиться за спеціальностями 

(спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (додаток 1). 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції 

відповідно до наявних ліцензій:  

− спеціальність 071 Облік і оподаткування – на основі базової загальної 

середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за денною формою здобуття освіти одночасно із здобуттям повної 

загальної середньої освіти; 

− спеціальності 015.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) та 015.21 

Професійна освіта (Харчові технології) – на основі освітньо-кваліфікаційний рівень 

кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за денною формою здобуття освіти. 

До 31 грудня 2018 року конкурсні пропозиції вносяться до Єдиної бази та 

верифікуються Коледжем. 

4. Особливості прийому до Коледжу осіб, місцем проживання яких є територія 

проведення антитерористичної операції (на 7 період її проведення), територія 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або 

які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697. 

5. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, 

надання місць у гуртожитку гарантовано. 
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IV. Джерела фінансування  

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється: 

− за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення); 

− за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до 

Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 

673; 

− за ваучерами; 

− за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту). 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста Коледжі на конкурсній основі 

відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень 

громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або 

місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста на основ і базової загальної середньої освіти лише за кошти 

фізичних або юридичних осіб. 

3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або 

місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного 

вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня в Коледжі 

за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених 

на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів 

державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки 

фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 

року № 658. 

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у Коледжі, 

якщо вони: 

− за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові 

обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками 

медико-соціальної експертної комісії; 

− мають направлення на навчання, видане регіональним замовником відповідно 

до законодавства. 

5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
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молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти 

зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах 

квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту». 

6. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається за 

кошти місцевого бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених абзацом 

дев'ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту». 

7. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на 

навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, 

укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, а саме: 

− пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам, які 

відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як 

внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними Коледжу, 

але не довше ніж до досягнення 23 років; 

− пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам 

Коледжу до досягнення ними 35 років. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, 

формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім 

випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній 

програмі. 

 

V. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення 

 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною 

спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за календарний 

рік, який триває з 01 січня по 31 грудня. 

2. Прийом на навчання за кошти місцевого бюджету (за регіональним 

замовленням) здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно 

сформоване регіональним замовником. Регіональні замовники здійснюють 

розміщення регіонального замовлення в розрізі спеціальностей (спеціалізацій, 

конкурсних пропозицій), форм навчання та основи здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Конкурсні пропозиції Коледжу щодо прийому на навчання в 2019 році наведено 

у додатку 4. 

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні 

пропозиції може коригуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального 

замовлення. 
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VI. Строки прийому заяв та документів,  

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

1. Порядок роботи приймальної комісії: 

з понеділка по п'ятницю – з 8:00 до 16:00; 

субота – з 8:00 до 14:00; 

неділя – вихідний день. 

2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання для вступників наведено у додатку 5. 

 

VII. Порядок прийому заяв та документів  

для участі у конкурсному відборі до Коледжу 

 

1. Вступники подають заяви тільки в паперовій формі особисто до приймальної 

комісії Коледжу. 

2. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена 

особа приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви. 

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (спеціалізації) та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов'язково 

зазначають один з таких варіантів: 

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального 

замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у 

разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти 

державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним 

замовленням)»; 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної 

кампанії на місця державного або регіонального замовлення». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. 

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто 

оригінали: 

− документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким 

виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року); 

− військово-облікових документів; 

− документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього; 

− документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою (за наявності). 

Вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади 
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тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 

2019 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом 

№ 697. 

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства 

«Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж 

чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та 

додаток до нього. 

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

− копію документа, що посвідчує особу; 

− копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до 

нього; 

− копію індивідуального податкового номеру; 

− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

− характеристику. 

6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 

для зарахування за співбесідою, подаються вступником особисто при подачі 

документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них 

терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов на зарахування за співбесідою, унеможливлюють їх реалізацію. 

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 

особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на 

переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з 

виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у 

пункті 1 розділу XI цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують 

підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця 

державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, 

унеможливлюють їх реалізацію. 

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією 

Коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про 

приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів 

не приймаються. 

9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для зарахування за співбесідою,  спеціальних умов для осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на 

вакантні місця регіонального замовлення та за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів. 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу документа про освіту, 
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поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм 

рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної 

бази. 

10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 

закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати отримання результатів вступних 

випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. 

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті 

Коледжу на підставі даних, внесених до Єдиної бази. 

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і 

сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт 

наявності/відсутності підстав для зарахування за співбесідою фіксуються в заяві 

вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у 

паперовій формі. 

12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі 

питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. 

 

VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань: 

− для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних 

іспитів (додаток 2) або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках; 

− для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника – у формі іспиту з української мови та фахових вступних випробувань 

(додаток 3). 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який 

розраховується відповідно до цих Правил прийому. 

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої 

освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (у формі 

диктанту) та математики (у формі усного опитування). 

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української 

мови (у формі тестування) та фахового вступного випробування (у формі тестування). 

5. Фахові вступні випробування для вступу на основі освітньо-
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кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводяться з таких спеціальних 

дисциплін: 

− при вступі на навчання за спеціальністю 015.10 Професійна освіта 

(Комп'ютерні технології): Технологія обробки інформації, Операційні системи та їх 

обслуговування, Комп'ютерні інформаційні системи, Основи комп’ютерної графіки 

та Web-дизайну, Основи алгоритмізації та програмування;  

− при вступі на навчання за спеціальністю 015.21 Професійна освіта (Харчові 

технології): Технологія приготування їжі з основами товарознавства, Устаткування 

підприємств харчування, Організація виробництва та обслуговування. 

6. Конкурсний бал (КБ) розраховується: 

1) для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою 

КБ = П1 + П2 + А + ОУ, 

де  П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмета;  

П2 - оцінка вступного іспиту з другого предмета;  

А - середній бал документа про базову загальну середню освіту;  

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III 

етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 4. 

Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази. 

2) для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника за формулою 

КБ = П1 + П2 + ОУ, 

де  П1 - оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки 

державної підсумкової атестації з української мови) на підставі сертифікату 

зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 або 2019 року;  

 П2 - оцінка фахового вступного випробування;  

ОУ - бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.  

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) III етапу 

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професій 2019 року останній доданок встановлюється 

рівним 10. 

7. В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні 

випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до цих Правил 

прийому з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом множення 

конкурсного балу на коефіцієнт 1,05) до Коледжу як вищого педагогічного закладу 

освіти. 
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8. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-

бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» 

відповідає «12». У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про 

базову загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається 

таким, що дорівнює 2. 

9. У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що 

відповідає мінімальному можливому значенню. 

10. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими 

вступники допускаються до участі у конкурсі, з усіх вступних іспитів та фахового 

вступного випробування становить 4 бали за 12-бальною шкалою. 

11. Програми співбесід затверджує голова приймальної комісії Коледжу не 

пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів (до 01 квітня 2019 року). 

Програми співбесід, вступних іспитів та фахових випробувань обов'язково 

оприлюднюються на веб-сайті Коледжу. У програмах мають міститися критерії 

оцінювання підготовленості вступників. 

12. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого цими Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які 

забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання 

вступних випробувань не допускається. 

13. Апеляції на результати вступних випробувань, проведені Коледжем, 

розглядає апеляційна комісія Коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються 

наказом Коледжу. 

Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я в.о. директора 

Коледжу про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному іспиті або фаховому 

вступному випробуванні. 

Апеляція на результати вступного іспиту або фахового вступного випробування 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення його результатів. 

Апеляція розглядається апеляційною комісією тільки у присутності вступника. 

Додаткове опитування вступника членами апеляційної комісії під час проведення 

апеляції не допускається. 

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії 

щодо оцінки за вступний іспит або фахове вступне випробування, про що складається 

протокол засідання  апеляційної комісії.  

У разі зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне 

рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у письмовій роботі 

вступного випробування вступника, аркуші вступного випробування, Єдиній базі. 

14. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних 
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показників вносяться до Єдиної бази.  

15. Роботи, виконані на вступних іспитах та фахових вступних випробуваннях, 

співбесідах: 

− вступників, які не прийняті на навчання, – зберігаються протягом шести 

місяців, потім знищуються, про що складається акт; 

− вступників, які зараховані на навчання, – зберігаються у Коледжі протягом 

усього періоду навчання. 

 

ІХ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі  

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

 

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу 

для здобуття вищої освіти у Коледжі є зарахування за співбесідою. 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти регіонального 

бюджету (за регіональним замовленням) є можливість: 

− зарахування за результатами співбесіди на місця  регіонального замовлення; 

− переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, 

передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими 

джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію. 

2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі 

позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування: 

− особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

− особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без 

екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 

− особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати Коледж (за рекомендацією 

органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну 

пропозицію, вони зараховуються на місця регіонального замовлення (крім випадку, 

коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»), 

3. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів 

відповідно до пункту другого цього розділу, і не були зараховані на місця 

регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах 

відповідно до конкурсного балу. 

4. Підлягають переведенню на вакантні місця регіонального замовлення в 

порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за 
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іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію: 

− діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях; 

− діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

− діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали 

безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок 

захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій 

та конфліктів; 

− особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 

обов’язків військової служби. 

5. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, 

передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими 

джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію: 

− особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким 

не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

− особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 

встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, 

які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту 

аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2; 

− діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

− шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є 

шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули 

внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або 
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II групи; 

− особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним 

замовленням відповідно до пункту другого цього розділу, і не були зараховані на 

місця регіонального замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної 

кампанії на місця державного або регіонального замовлення»), 

6. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, 

передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими 

джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за 

рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) 

осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними 

особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії 

зіткнення. 
 

Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

− вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;  

− вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

2. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами 

співбесіди, впорядковується за алфавітом. 

Рейтинговий список вступників, які мають право на зарахування на загальних 

умовах, впорядковується: 

− за конкурсним балом від більшого до меншого; 

− за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого; 

− за оцінкою вступних іспитів з першого конкурсного предмета від більшого до 

меншого (для вступників на основі базової загальної середньої освіти); 

− за оцінкою за фахове вступне випробування від більшого до меншого (для 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника). 

Якщо встановлені в третьому – шостому абзацах цього пункту додаткові 

правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, 

приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу 

поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:  

− прізвище, ім'я, по батькові вступника; 
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− конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);  

− ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди; 

− освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, 

форма здобуття освіти; 

− середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень. 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Коледжу. 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти регіонального 

бюджету (за регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, 

формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються 

рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на 

інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Коледжу відповідно до 

строків, визначених у розділі VI цих Правил. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі 

дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу. 

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії 

Коледжу. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

розміщується на веб-сайті Коледжу. 

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення 

засобами електронного та мобільного зв'язку. 
 

ХІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
 

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному 

відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією 

рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в 

розділі VI цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 

регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та/або інших документів, 

передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Коледжу.  

Подані оригінали документів зберігаються у Коледжі протягом усього періоду 

навчання. 

2. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального 

замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування 

у строки, визначені в розділі VI цих Правил, втрачають право в поточному році на 

зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною 

пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIV цих Правил. 

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального 
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замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VI цих Правил або відповідно 

до нього, виконали вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення, 

підлягають зарахуванню. 

3. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному 

відборі на місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття 

приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до 

строку, визначеного в розділі VI цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для 

зарахування на місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб: подати особисто 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до 

нього та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до 

приймальної комісії Коледжу.  

Подані оригінали документів зберігаються у Коледжі протягом усього періоду 

навчання. 

При одночасному навчанні в іншому закладі вищої освіти за державним 

(регіональним) замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів 

такі особи подать копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 

додатка до нього, довідки про навчання у закладі вищої освіти та про місце зберігання 

оригіналів документів. 

4. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних, 

юридичних осіб і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI 

цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за кошти 

фізичних, юридичних осіб за цією конкурсною пропозицією.  

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця за кошти фізичних, 

юридичних осіб і в установлені строки, визначені у розділі VI цих Правил або 

відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних, 

юридичних осіб, підлягають зарахуванню. 
 

ХІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 
 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не 

виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у 

пункті 1 розділу XI цих Правил, і надає рекомендації вступникам, наступним за 

рейтинговим списком. 

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XI 

цих Правил. 

Договір про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною 

(юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо 

договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про 

зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання 

здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 
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3. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не 

виконали вимог для зарахування на місця на місця за кошти фізичних або юридичних 

осіб, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком 

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до 

нього державного зразка, зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за 

державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів 

протягом усього строку навчання. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів 

зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього 

строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу 

студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються. 

 

ХІІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб,  

які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

 

1. Коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття 

освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані 

рекомендації до зарахування до Коледжу за відповідною спеціальністю, в порядку, 

визначеному пунктами 6-8 розділу VIII цих Правил, та анулює їх в порядку, 

визначеному пунктом 1 розділу XII цих Умов. 

2. Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення 

користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця 

регіонального замовлення. 

3. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій 

послідовності: 

− особи, які зазначені в пункті 4 розділу IX цих Правил, незалежно від 

конкурсного балу; 

− особи, які зазначені в пункті 5 розділу IX цих Правил, в разі, якщо отриманий 

ними конкурсний бал менший від прохідного балу (мінімального балу, який дозволив 

отримати рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення за цією 

конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому 

пунктами 6 - 9 розділу VIII цих Правил) не більше ніж на 5 балів на основі базової 

загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника; 

− особи, які зазначені в пункті 6 розділу IX цих Правил, у разі, якщо отриманий 

ними конкурсний бал менший від прохідного балу не більше ніж на 3 бали на основі 
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базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника. 

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в 

абзацах другому - четвертому цього пункту, проводиться при відсутності 

непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від 

переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку 

в межах кожної із зазначених категорій. 

Не допускається переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, 

які відмовились від рекомендації на бюджетні місця, які були надані в порядку 

адресного розміщення бюджетних місць в поточному році, а також у разі 

невиконання вимог для зарахування на місця регіонального замовлення у терміни, 

встановлені розділом V цих Правил. 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому цього 

пункту, Коледж використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з 

інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності - інших галузей знань (після 

переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах 

другому - четвертому цього пункту за відповідною спеціальністю), про що негайно 

ставить до відома регіонального замовника. 

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються 

такими, що не розміщені в Коледжі. Коледж повідомляє регіонального замовника про 

їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій).  

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, Коледж 

надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць 

регіонального замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих 

місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника. 

 

XІV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс,  

зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються в.о. директора Коледжу на 

підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному 

стенді приймальної комісії та веб-сайті Коледжу у вигляді списку зарахованих у 

строки, визначені розділом VI цих Правил. 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується 

приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених 

пунктом 5 розділу XV цих Правил. 

3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Коледжу за власним 
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бажанням, відраховані із Коледжу за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам 

повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви 

про відрахування. 

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

10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що 

стосується цієї особи. 

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце 

(місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали 

участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.  

XV. Забезпечення відкритості та прозорості  

при проведенні прийому до Коледжу 

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу 

масової інформації).  

Акредитація представників засобів масової інформації (журналістів) 

проводиться з метою:  

− сприяння роботі журналістів та допомоги у виконанні ними своїх професійних 

обов’язків;  

− забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Коледжу; 

− надання можливостей всебічного та об’єктивного висвітлення засобами 

масової інформації діяльності приймальної комісії Коледжу. 

Акредитація журналістів здійснюється приймальною комісією шляхом подання 

на ім’я в.о. директора Коледжу офіційного листа за підписом першого керівника 

засобу масової інформації не пізніше ніж за дві години до початку засідання. 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 

України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою 

приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством 

освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх 

спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності 

громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість 

ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання. 

3. Коледж створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на 

здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної 

спеціальності шляхом розміщення цих документів на веб-сайті Коледжу, 

інформаційному стенді приймальної комісії. 

Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за 

регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю), 

оприлюднюються на веб-сайті Коледжу не пізніше робочого дня, наступного після 

затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей. 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, 





 

 
Додаток 1  

до Правил прийому на навчання до Коледжу 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  

молодшого спеціаліста в 2019 році  

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,  

за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  

молодшого спеціаліста, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 
 

Первомайський індустріально-педагогічний коледж 
(назва закладу вищої освіти) 

Галузь знань Спеціальність 

 

Спеціалізація  Освітня програма 

 

Сертифікат 

про акредитацію 

Ліцензо-

вані 

обсяги 

Нормативні 

терміни 

навчання 

Вартість 

одного року 

навчання, 

грн. 

Код Назва Код Назва Денна 

форма 

навчання 

Денна  

форма 

навчання 

Денна  

форма 

навчання 

01 Освіта 015.10 Професійна 

освіта 

Комп'ютерні 

технології 

Професійна освіта 

(Комп'ютерні  

технології) 

Серія НД-І № 1377758 

Рішення АК 

від 17.11.2015 р., 

протокол № 119 

(наказ МОН України 

від 30.11.2015 р. № 1931л) 

30 2 р 10 м 7100.00 

01 Освіта 015.21 Професійна 

освіта 

Харчові 

технології 

Професійна освіта 

(Харчові  

технології) 

Серія НД-І № 1385751 

Рішення АК 

від 02.03.2017 р., 

протокол № 124 

(наказ МОН України 

від 13.03.2017 р. № 375) 

55 1 р 10 м 7100.00 

07 Управління та 

адміністру-

вання 

071 Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 

Облік  

і оподаткування 

Серія НД-І № 1377758 

Рішення АК 

від 17.11.2015 р., 

протокол № 119 

(наказ МОН України 

від 30.11.2015 р. № 1931л) 

30 2 р 10 м 7100.00 
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Додаток 2  

до Правил прийому на навчання до Коледжу 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  

молодшого спеціаліста в 2019 році  

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

на основі базової загальної середньої освіти із здобуттям повної загальної середньої освіти 

 

Первомайський індустріально-педагогічний коледж 
(назва вищого навчального закладу) 

 

Спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

Перелік 

вступних випробувань 

(у формі вступних іспитів) 

Мінімальна кількість балів 

для допуску 

до участі в конкурсі Код Назва 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 
1. Українська мова 4 

2. Математика 4 
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Додаток 3  

до Правил прийому на навчання до Коледжу 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  

молодшого спеціаліста в 2019 році  

 
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб,  

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника,  

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

 

Первомайський індустріально-педагогічний коледж 
(назва закладу вищої освіти) 

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника 

(професійні назви робіт) 

Спеціальності  

ОКР молодшого 

спеціаліста 
Спеціалізація 

 

Перелік вступних 

випробувань 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску  

до участі 

в конкурсі 

Курс 

Код Назва Код Назва 

5122 

5123 

5129 

7412 

7412 

7412 

Кухар 

Буфетник 

Майстер ресторанного обслуговування 

Кондитер 

Пекар 

Тістороб 

015.21 Професійна 

освіта 

Харчові 

технології 

1. Українська мова 

(іспит) 

4 І 

2. Фахове вступне 

випробування 

4112 

4112 

4113 

 

4115 

4121 

 

4122 

4144 

Оператор комп’ютерного набору 

Оператор комп’ютерної верстки 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

Секретар 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

Офісний службовець  

Діловод 

015.10 Професійна 

освіта 

Комп'ютерні 

технології 

1. Українська мова 

(іспит) 

4 І 

2. Фахове вступне 

випробування 

 

 



25 

 
Додаток 4  

до Правил прийому на навчання до Коледжу 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  

молодшого спеціаліста в 2019 році  

 

 

КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ  

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

 

Первомайський індустріально-педагогічний коледж 
(назва закладу вищої освіти) 

 

Назва конкурсної пропозиції Виділена частина 

ліцензованого обсягу 

Основна  

конкурсна пропозиція 

Небюджетна 

конкурсна 

пропозиція 

071 Облік і оподаткування 25 15 10 

Освітній центр «Донбас-Україна»  

071 Облік і оподаткування 

5 0 5 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 25 20 5 

Освітній центр «Донбас-Україна» 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

5 0 5 

015.21 Професійна освіта (Харчові технології) 45 20 25 

Освітній центр «Донбас-Україна» 

015.21 Професійна освіта (Харчові технології) 

10 0 10 
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Додаток 5 

до Правил прийому на навчання до Коледжу 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  

молодшого спеціаліста в 2019 році  

 
СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, денна форма навчання 

Первомайський індустріально-педагогічний коледж 
(назва закладу вищої освіти)

 

Етапи вступної кампанії Для вступників на основі 

базової загальної 

середньої освіти 

Для вступників на основі 

освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікованого 

робітника 

1. Прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих Правил, для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів: 

– початок з 01 липня з 01 липня 

– закінчення о 18:00 13 липня о 18:00 год. 14 серпня 

2. Вступні іспити та співбесіди з 14 липня по 21 липня з 15 серпня  по 21 серпня 

3. Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі 

вступних випробувань (у тому числі за співбесідою), із зазначенням 

рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

регіональним замовленням 

не пізніше 12:00 год. 

23 липня 

не пізніше 18:00 год. 

23 серпня 

4. Виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця 

регіонального замовлення, вимог, визначених пунктом 1 розділу X цих Правил 

до 12:00 год.  

27 липня 

до 18:00 год.  

27 серпня 

5. Зарахування вступників: 

– за державним або регіональним замовленням 
не пізніше 18:00 год. 

29 липня 

не пізніше 18:00 год. 

29 серпня 

– за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 01 серпня не пізніше 30 серпня 

– додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 30 серпня не пізніше 30 вересня 

6. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (у межах цих Правил) 
не пізніше 06 серпня не пізніше 05 вересня 

7. Додатковий конкурсний відбір до 15 вересня до 15 вересня 

8. Зарахування вступників за результатами додаткового конкурсного відбору 
до 18:00 год.  

19 вересня 

до 18:00 год.  

19 вересня 
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Додаток 6 

до Правил прийому на навчання до Коледжу 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста в 2019 році 

 

ПОРЯДОК 

прийому для здобуття вищої освіти осіб,  

місцем проживання яких є тимчасово окуповані території  

у Донецькій та Луганській областях 

 

І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної 

підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну або 

базову загальну середню освіту та прийому на навчання до Первомайського 

індустріально-педагогічного коледжу (далі – Коледж) для осіб, місцем 

проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на 

період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх 

здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення, із наданням 

можливості вступати до Коледжу як до тимчасово переміщеного закладу 

вищої освіти. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

заявник - особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної 

середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться 

на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення), 

території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях (на період їх здійснення), території населених пунктів на 

лінії зіткнення (перелік надано у додатку 1 до Порядку) (далі - Заявник); 

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить 

інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів 

навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає 

заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. 

Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, наведеною у додатку 

2 до цього Порядку, та підписується особисто. 

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття 

вищої освіти Заявниками. 
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Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях чи з 

території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або 

з території населених пунктів на лінії зіткнення після 01 січня в рік вступу до 

навчального закладу. 

4. Заявники мають право на: 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; 

отримання документа державного зразка про базову або повну загальну 

середню освіту; 

прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами 

вступних випробувань до Коледжу (з урахуванням вимог пункту 24-1 частини 

першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту») або за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника). 

5. Документи про освіту (освітні документи), видані у населених пунктах, 

що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях, не визнаються. 

 

ІІ. Особливості проходження Заявниками  

річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

 

1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої освіти 

Заявниками організовується в освітньому центрі «Донбас-Україна» (далі - 

Центр) в місті Рубіжне. 

2. Центр створюється на базі Коледжу спільно із закладами загальної 

середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами 

управління освітою Луганської обласної  військово-цивільної адміністрації 

серед закладів загальної середньої освіти адміністративно-територіальної 

одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або 

повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі 

- уповноважені заклади загальної середньої освіти). 

Коледж забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу 

приймальної комісії. Керівником Центру призначається відповідальний 

секретар приймальної комісії. 

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, 

правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах 

Міністерства освіти і науки України та Коледжу. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1415
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3. Центр: 

забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації 

Заявника; 

сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому 

документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту 

(відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти); 

організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення 

вступного випробування до Коледжу та (в разі проходження конкурсного 

відбору) надання рекомендації для вступу до Коледжу; 

сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, 

державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до 

гуртожитку Коледжу (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу 

до Коледжу або відмови в її наданні); 

сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу. 

4. Центр працює з 03 червня до 27 вересня. 

 

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про повну або 

базову загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти  

 

1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, 

необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та 

державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених 

закладах загальної середньої освіти. 

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до 

уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з 

наказом його керівника та за: 

заявою (для повнолітніх Заявників); 

заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для 

неповнолітніх Заявників). 

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у 

супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними 

представниками. 

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що 

посвідчує особу. 

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з 

наклеєною на неї фотокарткою. 

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання 

електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі 
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цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати 

наведену в декларації інформацію. 

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти 

робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому 

порядку. Оригінали  документів повертаються Заявнику. 

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, 

зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-х класів, 

проводяться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, 

визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування 

на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня 

поточного року. 

Заявникам, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та 

зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, надається право 

одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної 

середньої освіти. 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються 

посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти 

відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну 

середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з 

української мови та історії України визначаються відповідно до результатів 

державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до 

документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал 

документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної 

підсумкової атестації. 

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне 

оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІІ Положення про екстернат у 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284. При цьому 

Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню 

освіту. 

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в 

уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та 

історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової 

атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 

грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 

січня 2019 року за № 8/32979. 

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти 
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замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про 

базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного 

органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення 

документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, 

видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737). 

 

ІV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної 

загальної середньої освіти 

 

1. Заявник має право вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої 

освіти до Коледжу. 

2. Правила прийому Заявників до Коледжу відповідно до  Умов прийому 

на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 10 жовтня 2018 року № 1082, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1231/32683 (далі - Умови прийому 

МС), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, 

затверджуються Педагогічною радою як додаток до правил прийому Коледжу 

(далі - Правила прийому). 

3. Особливості подання документів Заявником: 

документи подаються особисто в письмовій формі; 

свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку; 

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, 

Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про 

успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, 

яка є підставою для участі в конкурсі. 

4. Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної 

середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 

13 липня. 

5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну 

підсумкову атестацію, подає до Коледжу документ про освіту державного 

зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому до 

Коледжу. 

6. Вступні іспити проводяться Коледжем до 27 вересня. 
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Вступні іспити для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного 

бюджету проводяться до 21 липня. 

7. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі базової загальної 

середньої освіти, визначається як сума середнього балу документа про базову 

загальну середню освіту (або довідки) та вступного(их) іспиту (іспитів) з 

предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. 

Оцінки річного оцінювання з української мови  можуть використовуватись 

в якості оцінок вступних іспитів. 

8. Коледж оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за кошти місцевого 

бюджету за денною формою навчання у строки, встановлені Правилами 

прийому Коледжу. 

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в 

наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному 

вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ 

відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти. 

При вступі на основі базової загальної середньої освіти не пізніше 12:00 

години 23 липня. 

При вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої 

освіти не пізніше 18:00 години 26 липня. 

При вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12:00 

години 01 серпня. 

9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування 

до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на 

місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, 

передбачених Правилами прийому до Коледжу, з урахуванням особливостей, 

зазначених у цьому Порядку. 

Оригінали документів, які передбачені Правилами прийому до Коледжу, 

обов’язково мають бути подані до приймальної комісії Коледжу впродовж 

трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у 

встановлений строк Заявник відраховується з Коледжу. 

10. Зарахування Заявників здійснюється: 

на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти 

державного бюджету - не пізніше 18:00 години 29 липня; на місця за кошти 
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фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до Коледжу, але 

не пізніше 27 вересня; 

на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до 

Коледжу, але не пізніше 27 вересня. 

 

 

Додаток 1 

до Порядку прийому для здобуття вищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти 

осіб, місцем проживання яких є тимчасово 

окуповані території у Донецькій та Луганській 

областях  

(пункт 2 розділу І) 

 

ПЕРЕЛІК  

населених пунктів, що знаходяться на території проведення антитерористичної 

операції, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або 

стабільний освітній процес 

 

Донецька область 

Міста обласного значення (у тому числі 

всі населені пункти, які адміністративно 

підпорядковані міським радам цих міст): 

м. Авдіївка 

м. Донецьк (у тому числі смт Ларине, с. 

Павлоградське, м. Моспине, смт Горбачево-

Михайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. 

Гришки, с. Кисличе, с. Михайлівка, с. 

Новодвірське, с. Темрюк) 

м. Торецьк (Дзержинськ) (у тому числі м. 

Залізне, смт Південне, смт Новгородське, 

смт Неліпівка, с-ще Валентинівка, с. 

Леонідівка, с-ще Суха Балка, с. Юр’ївка, смт 

Північне, смт Курдюмівка, с-ще Дачне, с-ще 

Диліївка, с-ще Дружба, с-ще Озарянівка, с-

ще Шуми, смт Щербинівка, смт Петрівка, с-

ще Кримське) 

м. Горлівка (у тому числі смт Гольмівський, 

с-ще Гладосове, смт Пантелеймонівка, с. 

Рясне, с-ще Озерянівка, с. Михайлівка, с-ще 

Ставки, с-ще Широка Балка, с-ще 

П’ятихатки, с-ще Федорівка) 

м. Дебальцеве 

м. Докучаєвськ (у тому числі с-ще Ясне) 

м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смт 

Дружне, смт Софіївка, с. Новоселівка, с-ще 

Старопетрівське, смт Корсунь, с. Верхня 

Кринка, с. Кринички, с. Путепровід, с. 

Шевченко, с-ще Щебенка, с. Авіловка, 

с. Шапошникове) 

м. Жданівка (у тому числі смт Вільхівка, с-

ще Молодий Шахтар) 

м. Кіровське 

м. Макіївка (у тому числі смт Грузько-

Зорянське, смт Високе, смт Грузько-

Ломівка, смт Маяк, смт Межове, с-ще 

Холмисте, смт П’ятипілля, смт Вугляр, смт 

Гусельське, смт Колосникове, смт Холодне, 

с. Молочарка, с. Шевченко, смт Ясинівка, 

смт Землянки, смт Кринична, с-ще 

Василівка, с-ще Леб’яже, смт Нижня 

Кринка, смт Велике Оріхове, смт Липське, 

смт Лісне, с. Липове, с. Оріхове, с. Верхня 

Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна Зоря, 
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с-ще Монахове, с-ще Новий Світ, с-ще 

Новомар’ївка, с. Новоселівка, с-ще 

Новомосковське) м. Сніжне (у тому числі 

смт Андріївка, смт Гірницьке, смт Бражине, 

смт Лиманчук, смт Никифорове, смт 

Залісне, смт Первомайський, смт 

Первомайське, смт Побєда, с-ще Балка, смт 

Сєверне, с-ще Молчалине, с-ще Сухівське) 

м. Харцизьк. 

м. Хрестівка 

м. Чистякове (Торез) (у тому числі смт 

Пелагіївка, смт Розсипне) 

м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смт 

Миколаївка, с-ще Водобуд, с. Цупки, м. 

Іловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт 

Зуївка, смт Троїцько-Харцизьк, смт 

Благодатне, смт Покровка, смт Шахтне, смт 

Широке, с. Півче, смт Гірне, с-ще Ведмеже) 

м. Шахтарськ (у тому числі смт Контарне, 

смт Московське, смт Сердите, с-ще Дубове, 

с-ще Лобанівка, смт Стіжківське, с-ще 

Вінницьке, с-ще Чумаки, с-ще Вікторія, с-ще 

Гірне, с-ще Дорофієнко, с-ще Зарічне, с-ще 

Кищенко) 

м. Ясинувата 

Населені пункти: 

с. Гнутове (м. Маріуполь) 

смт Сартана (м. Маріуполь) 

смт Талаківка (м. Маріуполь) 

с-ще Ломакине (м. Маріуполь) 

Амвросіївського району 

Бахмутського (Артемівського) району: 

смт Булавинське 

с. Воздвиженка 

смт Зайцеве 

с-ще Зеленопілля 

с. Кодема 

с-ще Ступакове 

с. Дебальцівське 

с. Миколаївка (Кодемська сільська рада) 

с. Миколаївка Друга 

с-ще Новолуганське 

с. Семигір’я 

м. Світлодарськ 

смт Миронівський 

с. Миронівка 

смт Луганське 

с. Розсадки 

с. Лозове 

с. Красний Пахар 

с. Криничне 

с-ще Роти 

с-ще Доломітне 

с-ще Травневе 

с. Дача 

м. Вуглегірськ 

смт Олександрівське 

смт Оленівка 

с. Весела Долина (Ольховатська селищна 

рада) 

с-ще Данилове 

с-ще Іллінка 

с-ще Кам'янка 

с-ще Рідкодуб 

с-ще Булавине 

с-ще Грозне 

с-ще Каютине 

с-ще Красний Пахар 

с-ще Савелівка 

с. Комуна 

с. Калинівка 

с. Логвинове 

с. Новогригорівка 

с. Нижнє Лозове 

с. Санжарівка 

смт Ольховатка 

смт Прибережне 

Бойківського району 

Волноваського району: 

с. Андріївка 

с. Доля 

с. Любівка 

с-ще Малинове 

с-ще Молодіжне 

с-ще Новомиколаївка 

смт Новотроїцьке 

с. Пікузи 

с-ще Нова Оленівка 

смт Новотроїцьке 

смт Оленівка 
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с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада) 

с. Червоне (Любівська сільська рада) 

смт Андріївка 

с-ще Бахчовик 

с. Бердянське 

с. Водяне 

с. Виноградне 

с. Гранітне 

с-ще Дружне 

с. Запорізьке 

с. Заїченко 

с. Кам'янка 

с-ще Калинівка 

с. Комінтернове 

с. Лебединське (Лебединська сільська рада) 

смт Мирне 

с-ще Маловодне 

с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська 

рада) 

с-ще Новомиколаївка 

с. Новоселівка 

с. Новоселівка Друга 

с-ще Обільне 

с. Орловське 

с. Павлопіль 

с. Піонерське 

с. Приморське 

с. Пищевик 

с. Сопине 

с. Старомар'ївка 

с. Старогнатівка 

с. Степанівка 

с. Федорівка 

с. Чермалик 

с. Черненко 

с. Широкине 

с. Богданівка 

с. Вікторівка 

с. Новогнатівка 

с. Миколаївка (Миколаївська сільська рада) 

Мар'їнського району: 

с. Кремінець 

Продовження додатка 1 

с. Луганське 

смт Олександрівка 

смт Старомихайлівка 

с. Сигнальне 

с. Березове 

м. Красногорівка 

м. Мар'їнка 

с. Славне 

с. Степне 

с. Тарамчук 

с. Солодке 

с. Водяне (Степненська сільська рада) 

с. Галицинівка 

с. Карлівка 

с. Новомихайлівка 

с. Побєда 

Новоазовського району 

Старобешівського району 

Бойківського (Тельманівського) району: 

с. Богданівка 

с. Вершинівка 

с. Воля 

с. Греково-Олександрівка 

с. Григорівка 

с. Дерсове 

с. Запорожець 

с. Зелений Гай 

с. Зернове 

с. Зорі 

с. Іванівка 

с. Білокриничне (Калініне) 

с. Каплани 

с. Конькове 

с. Котляревське 

с. Майорове (Красний Октябр) 

с. Кузнецово-Михайлівка 

с. Лукове 

с. Миколаївка 

с. Михайлівка 

с. Мічуріне 

с. Нова Мар'ївка 

с. Новоолександрівка 

с. Олександрівське (Октябрське) 

(Коньковська сільська рада) 

с. Первомайське (Первомайська сільська 

рада) 

с. Петрівське 
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с. Лавринове (Радянське) 

с. Розівка 

с. Садки 

с. Самсонове 

с. Свободне 

с. Тавричеське 

смт Бойківське (Тельманове) 

с. Тернівка 

с. Черевківське 

с. Чумак 

с. Шевченко 

Торецького району: 

смт Новгородське 

Шахтарського району 

Ясинуватського району: 

с. Василівка 

с. Веселе (Красногорівська сільська рада) 

с. Веселе (Спартаківська сільська рада) 

с-ще Бетманове (Красний Партизан) 

с-ще Мінеральне 

с. Спартак 

с. Яковлівка 

с-ще Крута Балка 

с-ще Каштанове 

с-ще Лозове (Пісківська сільська рада) 

с. Водяне (Пісківська сільська рада) 

смт Верхньоторецьке 

с-ще Ласточкине 

с-ще Опитне 

с-ще Піски 

с. Тоненьке 

с-ще Кам’янка 

с. Красногорівка 

с-ще Невельське 

с. Новоселівка Друга 

с. Новобахмутівка 

с. Первомайське 

с. Троїцьке 

с-ще Сєвєрне 

с. Нетайлове 

с. Новокалинове

 

Луганська область 

Міста обласного значення (у тому числі 

всі населені пункти, які адміністративно 

підпорядковані міським радам цих міст): 

м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, 

с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, смт 

Катеринівка) 

м. Алчевськ 

м. Антрацит (у тому числі смт Боково-

Платове, с-ще Лісне, с-ще Мельникове, с-ще 

Садовий, с-ще Христофорівка, смт Верхній 

Нагольчик, смт Дубівський, с. Оріхове, смт 

Кам’яне, смт Кріпенський, смт Щотове, с. 

Зелений Курган, с-ще Степове) 

м. Брянка (у тому числі смт Южна 

Ломуватка, смт Вергулівка, смт Ганнівка, 

смт Ломуватка, смт Глибокий) 

м. Голубівка (Кіровськ) (у тому числі смт 

Донецький, смт Криничанське, с-ще 

Криничне, с-ще Тавричанське) 

м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, 

смт Ведмеже, смт Павлівка, смт Кундрюче, 

с. Кондрюче, с-ще Хмельницький, смт 

Дубове, с-ще Прохладне, смт Вальянівське, 

с. Маловедмеже, с-ще Устинівка, с-ще 

Федорівка, смт Шахтарське, с-ще Киселеве) 

м. Хрустальний (Красний Луч) (у тому числі 

м. Боково-Хрустальне, смт Садово-

Хрустальненський, с-ще Трубний, м. 

Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, с. 

Новоєлизаветівка, м. Петрово-Красносілля, 

смт Федорівка, с-ще Буткевич, с-ще 

Вергулівське, с. Воскресенівка, смт 

Запоріжжя, с. Жереб’яче, с-ще 

Комендантське, смт Софіївський, смт 

Грушове, с-ще Давидівка, смт Хрустальне, 

смт Княгинівка, с-ще Хрустальний, смт 

Штерівка) 

м. Сорокине (у тому числі м. 

Молодогвардійськ, с-ще Новосімейкіне, м. 

Суходільськ, смт Буран, смт Гірне, с-ще 

Широке, смт Ізварине, смт Краснодарський, 

смт Тепле, с-ще Світличне, смт Сєверний, 

смт Сєверо-Гундорівський, смт Урало-

Кавказ, с-ще Західний) 
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м. Первомайськ 

м. Ровеньки (у тому числі смт Любимівка, 

смт Великокам’янка, смт Кленовий, с. 

Коробкине, с-ще Покровка, смт Гірник, смт 

Михайлівка, смт Тацине, смт Нагольно-

Тарасівка, с. Березівка, смт Новодар’ївка, с-

ще Валянівськ, с-ще Калинівка, смт 

Картушине, с. Залізничне, с-ще 

Новоукраїнка, смт Ясенівський, с. Лобівські 

Копальні, с. Благівка, с. Грибуваха, с. 

Новодар’ївка, с. Платонівка, с. Улянівка) 

м. Свердловськ 

м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. 

Ірміно) 

Населені пункти: 

Антрацитівського району 

Сорокинського (Краснодонського) 

району 

Лутугинського району 

Новоайдарського району: 

с. Сокільники 

м. Щастя 

с. Трьохізбенка 

с. Кряківка 

с. Оріхове-Донецьке 

с. Лобачеве 

с. Лопаскине 

с. Кримське 

с. Причепилівка 

с. Райгородка 

с. Муратове 

с. Капітанове 

с. Гречишкине 

с. Дубове 

с. Бахмутівка 

с. Царівка 

с. Деменкове 

с. Дмитрівка 

Перевальського району 

Попаснянського району 

Довжанського (Свердловського) району 

Слов'яносербського району 

Станично-Луганського району 



 

 
Додаток 2  

до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання 

яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та 

Луганській областях 

(пункт 2 розділу І) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 

про завершення здобуття загальної середньої освіти  

 
 Розділ І. Загальні відомості 

 

1._______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника)  

2._______________________________________________________________ 
(документ, що посвідчує особу заявника)  

3._______________________________________________________________ 
(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, квартири заявника)  

 

4. Мета звернення:__________________________________________________ 
(вступ до вищого, закладу професійної (професійно-технічної) освіти)  

5. _______________________________________________________________ 
(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує заявник)  

6. _______________________________________________________________ 
(шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає заявник) 

7. _______________________________________________________________ 
(додаткові відомості*) 

 
Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, прізвище, ініціали Заявника): 

__________________________________________________________________ 
* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній визнаний документ про 

освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або 

кваліфікацію. 

 

 

 

 

 

 

 

Місце для 

фотокартки 
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Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання 

 

Результати навчання 
Вказуються здобуті  результати навчання за курс загальної середньої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підпис, прізвище, ініціали заявника:____________________________ 

 

Дата заповнення та подання освітньої декларації_________________ 


