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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПРАВИЛ 

прийому на навчання до Малинського лісотехнічного коледжу 

для здобуття освітньо-професійного ступеня  

фахового молодшого бакалавра в 2020 році 

 



Додаток 6 
 
 
 

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 30.07.2020 р. № 984, (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 новими абзацами пункту 1 підпункт 7 та викласти в 

такій редакції: 

«заклад освіти може проводити додатковий прийом заяв та 

документів на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти 

фізичних або юридичних осіб, який закінчується 07 вересня включно» 

 « додаткові вступні іспити, творчі конкурси на здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб 

закінчується 10 вересня 2020 року включно;» 

 «додатковий рейтинговий список вступників на здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб 

оприлюднюється не пізніше 12 вересня 2020 року;» 

«вступники, які отримали рекомендації для навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб під час додаткового набору, повинні виконати 

вимоги до зарахування не пізніше 16 вересня 2020 року;» 

«додаткове зарахування вступників за кошти фізичних або 

юридичних осіб відбувається не пізніше 18 вересня 2020 року.» 

 

Пункти 1 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. 

 

7) Додатково на основі БСО прийом заяв та документів вступників 

буде здійснюватися з 1 серпня 2020 року до 18:00 год. 22 серпня 2020 року. 

Заклад освіти може проводити додатковий прийом заяв та 

документів на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти 

фізичних або юридичних осіб, який закінчується 07 вересня включно. 

Вступні іспити, творчі конкурси для цієї категорії вступників 

проводяться з 23 до 29 серпня 2020 року включно.  

Додаткові вступні іспити, творчі конкурси на здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб 

закінчується 10 вересня 2020 року включно. 



Рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 

год. 31 серпня 2020 року.  

Додатковий рейтинговий список вступників на здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб 

оприлюднюється не пізніше 12 вересня 2020 року. 

Вступники, які отримали рекомендації для навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб, повинні виконати вимоги до зарахування не 

пізніше 12:00 03 вересня 2020 року.  

Додатково вступники, які отримали рекомендації для навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб під час додаткового набору, повинні 

виконати вимоги до зарахування не пізніше 16 вересня 2020 року. 

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб 

відбувається не пізніше 12:00 год. 5 вересня 2020 року. 

             Додаткове зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних 

осіб відбувається не пізніше 18 вересня 2020 року. 


