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ЗМІНИ 

до Правил прийому на навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2020 році 

Зміни внесені відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України 

від 03.06.2020 р. № 753, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 

25.06.20 №586/34869, (Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350) 

 

У Правилах прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра в 2020 році внести такі зміни: 

 

 

1. У розділі «VI. Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання» : 

 

доповнити новим абзацом підпункт 5 пункт 1 для вступників на 

основі базової загальної середньої освіти та на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною формою 

навчання: «Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється не пізніше 12:00 30 липня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб до  12:00 31 

липня»; 

в підпункті 1 пункту 2 слова та цифри «01 липня» замінити на слова 

та цифри «01 серпня»; 

в підпункті 2 пункту 2 слова та цифри «13 липня» замінити на слова 

та цифри «13 серпня»; 

в абзаці другому підпункту 3 пункту 2 слова та цифри «22 липня» 

замінити на слова та цифри «22 серпня»; 

в абзаці третьому підпункту 3 пункту 2 слова та цифри «01 серпня» 

замінити на слова та цифри «01 вересня»; 

підпункт 4 пункту 2 викласти в такій редакції: 

«4) вступні іспити проводяться від 23 до 29 серпня включно»; 

підпункт 5 пункту 2 викласти в такій редакції: 

«5) співбесіди проводяться від 25 до 28 серпня включно»; 

підпункт 6 пункту 2 викласти в такій редакції: 

«6) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами 

співбесіда та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 



бакалавра за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не 

пізніше 12:00 03 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні 

виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00  

04 вересня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на 

інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за 

державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 07 вересня. Зараховані 

особи впродовж 07 вересня виключаються з конкурсу на інші місця 

державного замовлення»; 

з підпункті 7 пункту 2 слова та цифри «03 серпня» замінити на слова 

та цифри «03 вересня»; 

в підпункті 8 пункту 2 слова та цифри «07 серпня» замінити на слова 

та цифри «07 вересня»; 

в абзаці другому підпункту 9 пункту 2 слова та цифри «08 серпня» 

замінити на слова та цифри «13 вересня»; 

з абзаці третьому підпункту 9 пункту 2 слова та цифри «17 серпня» 

замінити на слова та цифри «19 вересня»; 

доповнити новим абзацом підпункт 9 пункту 2: «Оприлюднення 

списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних (юридичних) 

осіб здійснюється не пізніше 12:00 14 вересня. Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти 

фізичних (юридичних) осіб до  18:00 16 вересня»; 

в підпункті 10 пункту 2 слова та цифри «20 серпня» замінити на 

слова та цифри «21 вересня»; 

в пункті 3 слова та цифри «15 вересня» замінити на слова та цифри 

«30 вересня»; 

в пункті 3 слова окремо прописати терміни прийому на основі ПЗСО 

з урахуванням, відповідно змін, що початок прийому документів 

розпочинається з 13 серпня; 

доповнити новим абзацом пункт 3 для вступників на основі ПЗСО за 

заочною формою навчання: «Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється не пізніше 

12:00 27 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати 

вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб до  

18:00 30 вересня»; 
доповнити новим абзацом пункт 3 для вступників на основі ОКР 

кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників за заочною 

формою навчання: «Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється не пізніше 

12:00 16 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати 

вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб до  

18:00 18 вересня.». 

в пункті 4 внести зміни в абзаці щодо термінів роботи приймальної 

комісії у зв’язку зі зміною строків прийому документів на основі ПЗСО. 



 

Пункти 1, 2 та 3, 4 розділу «VI. Строки прийому заяв та 

документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання» викласти в 

такій редакції:   

 

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти та на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною 

формою здобуття освіти: 

1) прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих Правил, 

розпочинається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год; 

2) вступні іспити та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня;  

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних 

випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1 та квотами-2), із 

зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі 

конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої 

освіти  за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не 

пізніше 12:00 год 23 липня; 

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають 

виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального 

замовлення, визначені пунктом 1 розділу Х цих Правил, до 12:00 год 27 

липня; 

5) зарахування вступників відбувається: 

- за державним або регіональним замовленням - не пізніше 18:00 год 29 

липня; 

- за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 31 липня, 

додаткове зарахування не пізніше 31 серпня; 

- оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти 

фізичних (юридичних) осіб здійснюється не пізніше 12:00 30 липня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб до  12:00 31 

липня. 

6) переведення на вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих 

Правил), проводиться не пізніше 06 серпня. 

 

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти  або 

раніше здобутого освітнього ступеня вищої освіти (молодшого 

спеціаліста, бакалавра, магістра) за денною або дуальною формою 

здобуття освіти: 

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 серпня; 



2) прийом заяв та документів, передбачених розділом VII цих Правил, 

розпочинається 13 серпня. 

3) прийом заяв та документів закінчується: 

- о 18:00 год 22 серпня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або 

вступних іспитів; 

- о 18:00 год 01 вересня - для осіб, які вступають тільки на основі 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; 

4) вступні іспити проводяться від 23 до 29 серпня включно; 

5) співбесіди проводяться з 25 до 28 серпня; 

6) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами 

співбесіда та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не 

пізніше 12:00 03 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні 

виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00  

04 вересня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на 

інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за 

державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 07 вересня. Зараховані 

особи впродовж 07 вересня виключаються з конкурсу на інші місця 

державного замовлення 

7) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів 

(у тому числі за квотами-І), із зазначенням рекомендованих до зарахування 

формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією 

з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним 

або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 3 

вересня; 

8) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до 

зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 год 07 

вересня; 

9) зарахування вступників відбувається: 

  - за державним (регіональним) замовленням - не пізніше 12:00 год 13 

вересня; 

  - за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 19 

вересня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб - не пізніше 30 вересня); 

-Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти 

фізичних (юридичних) осіб здійснюється не пізніше 12:00 14 вересня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб до  18:00 16 

вересня. 



10) переведення на вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у 

межах цих Правил), проводиться не пізніше 21 вересня. 

 

3. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої 

освіти, за заочною  формою  здобуття освіти строки прийому заяв та 

документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб  встановлюються: 

- прийом заяв та документів  - з 13 серпня по 11 вересня;  

- співбесіди та вступні випробування проводяться з 12 вересня по 21 

вересня; 

- зарахування на місця державного замовлення проводиться не пізніше 

30 вересня, на місця за кошти фізичних, юридичних осіб – не пізніше 01 

жовтня. 

- списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами екзаменів 

та\або співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням 

оприлюднюються не пізніше 12:00 год 23 вересня. Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення до 18:00 год 25 вересня, а також подати письмову заяву про 

виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. 

- Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти 

фізичних (юридичних) осіб здійснюється не пізніше 12:00 27 вересня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб до  18:00 30 

вересня. 

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників за 

заочною  формою  здобуття освіти строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб  встановлюються: 

- прийом заяв та документів  - з 01 по 30 серпня;  

- співбесіди та вступні випробування проводяться з 31 серпня по 9 

вересня;  

- зарахування на місця державного замовлення проводиться не пізніше 

15 вересня, на місця за кошти фізичних, юридичних осіб – не пізніше 20 

вересня.  

- списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами екзаменів 

та\або співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня 



фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням 

оприлюднюються не пізніше 12:00 год 12 вересня. Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення до 18:00 год 14 вересня, а також подати письмову заяву про 

виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти 

фізичних (юридичних) осіб здійснюється не пізніше 12:00 16 вересня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб до  18:00 18 

вересня. 

У разі наявності пропозицій  від лісогосподарських підприємств  та 

наявності  місць  в межах ліцензованих обсягів  прийому, коледж по 

завершенні пожежонебезпечного періоду  може провести додатковий набір 

на навчання за заочною формою на контрактній основі в такі терміни: 

- прийом документів з 01 по 15   листопада;  

- вступні іспити – з 16 по 20 листопада;   

- оголошення рейтингового списку – до 12-00 22 листопада; 

- виконання умов, рекомендованим до зарахування необхідно виконати 

до 18-00 24 листопада; 

- зарахування на навчання не пізніше 25 листопада . 

4. Для виконання своїх повноважень в період прийому, передбачений 

цими Правилами, 

приймальна комісія працює: 

- з 30 червня по 01 жовтня 2020 року в робочі дні – з 8-
00

 до 17-
00

 

години, (в суботу та неділю: 04-05.07., 11-12.07., 15-16.08., 22.08., 5-6.09. – з 

08-
00

 до 14-
00

 години без перерви. 

- 13 липня, 22 серпня, вересень: 01, 04, 14, 16, 18, 25, 30 комісія 

працює до 18-
00

 години. 

- в інші періоди прийому комісія працює в робочі дні з 08-
00

 до 17-
00

 

години (в п’ятницю з 8-
00

 до  16-
00

), перерва з 13-
00

 до 14-
00

 години. 



2. У розділі «VII Порядок прийому заяв та документів для участі у 

конкурсному відборі на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти» : 

абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції: 

«для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами 

вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти 

та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до цих Правил (без сертифікатів 

ЗНО)»; 

у пункті 1 додати абзац восьмий в такій редакції: 

«у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства»; 

У зв’язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно 

абзацами дев’ятим - тринадцятим; 

абзац тринадцятий пункту 1 викласти в такій редакції: 

«Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть 

подавати заяви в електронній формі тільки за наявності сертифікатів(у) 

зовнішнього незалежного оцінювання з наступним поданням документів, що 

підтверджують право на вступ за співбесідою та/або квотою-1, квотою-2, які 

має бути подано в строки прийому заяв відповідно до цих Правил»; 

у пункті 4 додати абзац другий в такій редакції: 

«Подання у 2020 році заяв з паперовій формі вступників, що планують 

здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, може 

здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на 

електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі 

суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VI цих 

Правил. Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструє 

уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та 

надсилає підтвердження отримання заяви вступнику разом з розкладом 

вступних іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник подає 

особисто до приймальної комісії закладу освіти в день першого іспиту до 

його початку.»; 

Пункт 1 та 4 розділу «VII Порядок прийому заяв та документів 

для участі у конкурсному відборі на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти» викласти в такій редакції:   

 

«1. Вступники на навчання до коледжу на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти подають заяви  тільки в електронній формі, 

крім визначених у цьому пункті випадків; 

   Заяви  тільки у паперовій формі подаються: 

  - для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних 

іспитів з конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та/або 

квотою-1, квотою-2 відповідно до цих Правил (без сертифікатів ЗНО); 

  - у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 



  - за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, 

по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному 

документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти і 

сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; 

  - у разі подання іноземного документа про освіту; 

  - у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого 

до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

  - у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних 

кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше; 

  - для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених 

абзацом шостим підпункту 2 пункту 7 розділу VIII   Правил прийому; 

  - у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 

заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою 

приймальної комісії.  

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 

заяви в електронній формі тільки за наявності сертифікатів(у) зовнішнього 

незалежного оцінювання з наступним поданням документів, що 

підтверджують право на вступ за співбесідою та/або квотою-1, квотою-2, які 

має бути подано в строки прийому заяв відповідно до цих Правил. 

 

4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії закладу освіти. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді 

реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття 

заяви.  

Подання у 2020 році заяв з паперовій формі вступників, що планують 

здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, може 

здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на 

електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі 

суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VI цих 

Правил. Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструє 

уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та 

надсилає підтвердження отримання заяви вступнику разом з розкладом 

вступних іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник подає 

особисто до приймальної комісії закладу освіти в день першого іспиту до 

його початку.» 

 

в абзаці другому пункту 6 слова та цифри «01 травня» замінити на 

слова та цифри «01 січня» та викласти абзац в такій редакції: 

 

«6. 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 січня 2020 року)…»; 



 

 

3. У розділі «VIII. Конкурсний відбір, його організація та 

проведення»: 

в підпункті 1 пункту 7 додати абзаци п’ятий - сьомий в такій 

редакції: 

«Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову середню освіту 

у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний 

бал множиться на сільський (далі - СК) коефіцієнт шляхом його множення на 

їх добуток, СК дорівнює 1,05. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають 

у селі без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 

13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 

року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і 

вносить інформацію до ЄДЕБО.»; 

абзац четвертий підпункту 2 пункт 7 викласти в такій редакції: 

«П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту 

або творчого конкурсу (або сумарна оцінка усіх турів творчого конкурсу за 

умови їх проведення)з другого предмета»; 

в абзаці десятому підпункту 2 пункт 7 слова «базову та» виключити.  

 

Підпункт 1, 2 пункту 7 розділу «VIII. Конкурсний відбір, його 

організація та проведення» викласти в такій редакції:   
 

«7. 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, переведений в шкалу від 100 до 200 балів 

відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню 

освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2); 

ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів коледжу  для вступу до 

нього за шкалою від 0 до50 балів. Оцінки вступних іспитів виставляються за 

шкалою 100-200. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам 

III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок 



встановлюється  рівним 50. Інформацію про них приймальні комісії 

отримують з ЄДЕБО. 

«Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову середню освіту 

у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний 

бал множиться на сільський (далі - СК) коефіцієнт шляхом його множення на 

їх добуток, СК дорівнює 1,05. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають 

у селі без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 

до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 

року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і 

вносить інформацію до ЄДЕБО.»; 

 

2) для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за 

формулою 

КБ=П1+П2+А+ОУ, 

де ПІ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту 

з першого предмета; 

П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або 

творчого конкурсу (або сумарна оцінка усіх турів творчого конкурсу за 

умови їх проведення)з другого предмета; 

А - середній бал документа про повну загальну (профільну) середню 

освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці 

переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 

12-6альною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2);  

ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для 

вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів. 

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал 

вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків. 

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 

200 балів. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам 

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок 

встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, 

він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні 

комісії отримують з 

ЄДЕБО. 



Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули повну загальну середню 

освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу 

конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його 

множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05. СК для осіб, що є внутрішньо 

переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не 

застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 

13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 

року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і 

вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в 

електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної 

довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).» 

 

 

 

4. Пункт 6 розділу «IX. Спеціальні умови участі в конкурсному 

відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра» доповнити абзацом шостим у такій редакції:  

«особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час 

виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття 

відповідної загальної середньої освіти.» 

 

5. У розділі «XI Реалізація права вступників на обрання місця 

навчання»: 

пункт 1 доповнити абзацами другим - третім та викласти пункт 1 у 

такій редакції: 

«1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та 

беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального 

замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 

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

державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали 

документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої 

освіти та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Умовами та 

Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії закладу фахової 

передвищої освіти. Подані оригінали документів зберігаються у закладі 

фахової передвищої освіти протягом усього періоду навчання. Особи, які 

подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну 

заяву, роздруковану приймальною комісією. 



У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для 

зарахування на місця державного та регіонального замовлення може 

здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з 

обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, 

зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, 

визначені в розділі VI цих Правил або відповідно до нього. Дату подання 

документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому 

конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом фахової 

передвищої освіти та вступником (за участі батьків або законних 

представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 

робочих днів від дати початку навчання. 

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для 

зарахування на місця державного та регіонального замовлення може 

здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VI цих Правил або 

відповідно до нього. У такому випадку надання оригіналів необхідних 

документів та укладання договору про навчання між закладом фахової 

передвищої освіти та вступником (за участі батьків або законних 

представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 

робочих днів від дати початку навчання.»; 

пункт 3 доповнити абзацом другим викласти пункт 3 у такій 

редакції: 

«3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних 

осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та 

фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для 

себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її 

оплати. 

У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та\або 

юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій 

необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з 

обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, 

зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами 

електронного зв’язку, з накладанням кваліфікованого електронного підпису 

вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в 

Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені 

Правилами прийому закладу фахової передвищої освіти. Дату подання 

документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому 

конверті. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів, 

укладання договору про навчання між закладом фахової передвищої освіти та 

вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників) та договору між закладом фахової передвищої 

освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню 



послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих 

днів від дати початку навчання» 

 

6. У розділі «XVI. Вимоги до Правил прийому»:  

В абзаці другому пункту 5 розділу XVI слова та цифри «15 червня» 

замінити на слова та цифри «14 червня»; 

В абзаці третьому пункту 5 розділу XVI слова та цифри «15 серпня» 

замінити на слова та цифри «15 вересня». 

 

Та пункт 5 розділу «XVI. Вимоги до Правил прийому» викласти в 

такій редакції:   
 

«5. До 29 лютого 2019 року коледж, що претендує на отримання місць за 

державним (регіональним) замовленням на підготовку за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації 

переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсні пропозицій. 

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО до 14 

червня 2020 року. 

Створення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахової передвищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти у період з 15 серпня 2020 року до 15 вересня 2020 року не 

здійснюється.» 


