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I. Загiulьlti IIоJIожеllпя
1. Правила прийому розробленi вiдповiдно до Умов прийоrr,rу Hzl

IIаl]чанIIrI до закладirз фаховоТ гrередвишiоТ освiти в 2021 роui, затверджених

наказоl\4 N4iнiстерс.гва освiти i науки УкраТни Jrl'sl З42 Bill З0 жовтня 2020 року.
2. [li,,lсr.аrзоtо /UlrI огоJIоIUеннrl llрийому дJIrI здобуr-гя осtзi,t,ttl,tl-

просРесiйIIого ст]упеI,Iя (tахового моJIодшого бакалавра у Щерrкавшоп,tу

професiйгtо-.t.ехtIi.tIlоN,lУ IIа]]чальному закладi <N4iжрегiональний цеш,гр

,оо.r,iр*,ого N.{ис,геLцва b,r. Кисва> (Irадалi - I-{eHTp) с лiцензiя IVIiнiстерстtзtl

ocBi-,,r.i i rлауки УrtраТни (наказ N4oH Украiни вiд 11.09.2019р. JYч957-:r кГIро

л i t t ен з ув а н н >t о с tз i,гн ь оi il i яt-ll ь н о с,г i > ) .

3. L[errTp огоJIошуС прийом на пiдготовку фахiвuiв з фаховоrсl

переl\виlцоltl осtзiтоtО за освi,ггtьо-просРесiйним cTyпeI-IeM фахового

N,IоJIодIJlого бакалавра за спецiальнiстlо 02З <Образотворче мистеI\тl]о,

llекора.гивI]е мис.геIlтl]о, реставрацiя> на денну фор*у навчання вiдповiдгrо ло

лiцензii в N{eititlx лiцеtrзовtlного обсягу.
4. I-1a IIавчаI{IIя для здобуття освiтньо-професiйного ступеI{я

фахового моJlоllшого бакалавра LIi1 гlерший курс приймаються особи :]

llOBIIolo загаjIь1lОlо середНьою освi"гою та якi мають освir,ньо-ква-гriфiкацiйгtиli

рiвегlt, r<Ba.lricPir<ol]al{ol,o робiтrrиr<а за професiяtми <IОвезriр (rовелiр-мо/lелll,ср)>

uOo <IОвелiр (rове.lliр-модельср), ограIIувальI{ик вставок для IовеrIiрrtих r,a

xy/]oltltix виробiв>.
5. j,l.р>ttаtзгtий професiйно-технiчний навчальний заtкJlаjI

<N4i>rсрегiона.lrr,гrий центр tовелiрного мистецтва м. Кисва> (надалi - I_{eH,t,p)

здiйснrос приliошл здобувачiв освiти на другий курс у порядку перевелеrIн,I l,a

поIIоl]леtILIrI в N,lежах BaKaI,ITilиx мiсць лiцеtлзованого обсягу вiдповiдrlo до

l iолоrксНIlrl l]po порядоК переведеttгtяt, вiдРахуваI]нЯ та по[Iовлення с,гудеriтiв

виЩИХ .ur,rruдiо освiти, затвердженого наказом N4iHicTepcTBa освiти УкраТIrи

NЪ 245 вiд 15 JIипня 1996 року.
ПеревиlШенл{rl лiцензоВаFIогО обсягУ допускастьсЯ лише у ра:зi

поLlоI]лення осiб. якi повер"гаютьсrI пiсля академiчноТ вiдпус,гrtи, або

вiдпус,гItи llo догJIrIду за ди,гиIIоlо до трьох por<iB,

6. Органiзаrцirо lrрийому всr,угlrtикiв до IJегr,гр1, здiйсttttlt-

Прийма;rьttа KoMiciri, склад якоТ затверджуе директор Щерrкавного

пiофесiйно-L.ехtлi.tного навчального закJIаду <N4iжрегiональний rleLI,l,p

l<lвелiрного Nlистецтва м. Кисва>>, який с iJ головоtо,

]. Yci пи.гаIIIIя, пtlв'язаrti зi вотупом до IJeHTpy, вирiшуtttтьсяi

11рийма.lrI)IIоIо ttопцiсiеtо IIа il засi/,{анняtх. Рiшення Приймальноi Koп,riciT

оllрl.IJIIoдllIо]оl,ься гIа офi rriйному веб-сайтi www.j ewelafi .соm. uа,

8. fli,lrльrriс.гь ПриймzurьноТ KoMiciT регламентусться Полоrкенняllц

про прийN,lальIrу KoMicito I_{eHTpy, затвердженоIо педагогiчноIо радоrо I_\errTpy

вiдповiдгrо до Полохtеrtня про llриймальtту koMicito вишого навчаJIьIIого

заlкJiаtдY, затвердl}кеного цаказом N4iгriстерс,гва освiти i науки УкраТlrи вiд 15

,,.ou.r.rri' 2015 року лъ l085, заресстроl]аI]ого в NliHicTepcTBi юстицiТ УкраТr-rи 04

Jrлlс.гоlIаДа 2015 рокУ за ЛЪ |з5зl2179В. Полояtення про приймальнv KoMiciKr

IJei rTpy о пр и jI I()длlIостьсrI i t а його веб-сайтi www.j ewel aft . соm,uа,



9, f{иреrt,гор IfeHTpy забезпечус дотриманIIя законодавства УкраТни,

у тоN,fу числi 11равил гrрийому, а тако}к вiдкритiсть та прозорiсть роботи
приймальноТ коп,r ic iT.

10. Рituення ПриймальноТ KoшliciT, прийняте в межах if псlвноважень,
с пiдставоtо для видання вiдповiдного наказу диреItтора I]eHTpy таlабо
викона[I[Iя пр()цедур вступItоТ кампанiТ. Yci питання, пов'язанi з прийоплоNl до
IJerrтpy. tзирitilуtо,гьсяt l IриймальIlоlо t<oMicicto на iT засiдаrIняtх. PiulettHrt
Прийпла-lrьноТ KoMiciT оприJIIоJ{нIоIотьсrI на веб-сай,гi (веб-сторiнцi) I {eHтpy в

/]ень Тх гrрийняt,г,гя або не пiзt-tiше наступного дня пiсля Тх прийняття
1 1. lногсlроднi учr-ri забезпечуIоться проживанняп4 в гуртожитку .]а

наявIlос,гi tзiitьilих п,tiсць"

|2. Yci особи, яtкi здобуваrоть фахову передвишу ocBiTy в I_{ert,r,pi,

Nlalol]b рirзlli lIpaBa та обов'язки.
1З. Прийом на навчан}Iя здiйснюс,гься на конкурснiй осноtзi

незалежно вiд д)i(ерел фiнансування I]авчання в межах лiцензованого обсягу,
l4. Автомаr,изоваI]а обробка даних вс,гупноI кампанii (у тому чис",Ii

подцаннrI заrIв абiL,урiснтами FIa yLIacTb у конкурсному вiдборi, результа],и
пpoBelteнHri l]с,гупних випробувань, надання рекомендацiй до зарахування i

зарахуваIrrrя) здiйсI]IоIоться в СдиIliй дерrкавrliй електронгriй базi з питаl1ь
освiти (далi - едиttа база).

lI. ВизrlачеIIIIrl TepMiIliB
У цrtх 11равилах,гермiни вживаIоться у таких значеннях:
l]с,гупне випробуваннrI - оцiнювання пiдготовленостi вступника /{о

з,,1обу,t-гяt осtзiтгtl,о-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра. шо
проводиться у формi зовнiшrIього FIезалежFIого оцiнювання, вступIIого
iспиту, спiвбесiди з конкурсного предмета, фахового випробування тощо;

вс,гуt-tний iсttит - форма вступного випробування, що передбачас
перевiрку рiвня знаI]ь, yMiIlb та навичок вступника з конкурсного предN,{етаl,

за результатаN,Iи яtкоТ вступнику нараховуIоться бали, якi враховуIоться в
коIIкурсIIош,rу балi вступника;

вступниl< - особа,,IKa IIo/laJIa заяву про допуск до участi в ItoHKvpcHoI\.Iv
вiдборi Ila гlевIlу l(olIliypcIly пропозицirо дляr здобуття освiтньо-професiйlrого
ступеItrI N,lоJIо/ltIlого бакалавра;

сдина дер}кавна електронна база з питань освiти (далi - едина база) -

автоN.{атизоваI{а система збирання, верифiкацiТ, оброблення, зберiгання та
захис,гу даних, у ,гому числi персоIIальЕIих, щодо надавачiв та отримувачiв
ocBiтliix [lосJIуг з N,lетоIо забезпечення потреб фiзичних та Iоридичних осiб:

кво,га-1 - визнаLIена частина загального обсягу бюдже,гних мiсць, яка
N,{o)tte бути використана для прийому ватупникiв, lTI9 мають [раво на вступ Itzt

ocHoBi вступних iспитiв, KpiM осiб, якi MatoTb право на квоту-2;
кtзо,га-2 - визначена частина загального обсягу бюджетних мiсць i]

закладах освiти, розташованих у MicTax, в яких працюIоть цеI]три <flоrrбас-
YKpaTlra> та <Крим-УкраТна)) на базi заltладiв виш_tоТ та фаховоТ передвищоТ
освiти, ,IKa Mo)te бути використана для прийому вступникiв, що маlоть прilво



IIа встугI на ocllo]]i вступних iсtlитiв вiдповiдно до Порядку прийому лrrrr

здобуття вищоТ, фаховоi передвиlIдоТ та професiйноi (професiйно-технiчrrоТ)
освiти осiб. якi проживають на тимчасово окупованiй територiТ АвтоношлноТ
Республirtи Itрим та плiста Севастополя, затвердженого наказом N4iHicTepcTBa
освiти i науки УrtраТrrи вiд 24 травня 2016 року Jф 560, заресстроваIIого у
N4iHicTepcTBi tостицii УкраТни З 1 травня 2016 року за J\Гs 795128925 (ла"lri -

накаlз ЛЬ 5б0) та до Порядку прийому для здобуття вищоТ, фаховоТ
гlередвищоТ та професiйrrоТ (гlрофесiйгtо-,гехнi.tноТ) освiти осiб, мiсцеп,t
llpoiкиBaltItrltких с тимчасово окуповагti ,гери,горiТ у f{оrrецькiй та ЛугаtIсl,кiй
об:rас,t,яtх, затвер/lженого наказом Мiнiс,герства освiти i науки УкраТни вiд 21

червIIя 2016 року JtГs 697, зареестровалIого у lr4iHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 01

липIIrI 2016 року за ЛЪ 907 1290З7 (далi наказ J\Ъ 697);
квота-4 - визначена частина загального обсягу бюджетних мiсць, ,IK|l

Mo)ie бути виl{орисl,ана для прийому вступниttiв, що мають гIраво на
першочергове зарахуваLrня до закладiв вищоТ (фаховоi передвищоТ) освiти
для здобуттяI освiти за медичними (фармаriевтичними), мистецькими та
педагогiчними спецiальностями, rзiдповiдно до абзацу другого частини
третьоТ cTaTTi 43 Закону УкраТни <Про фахову передвиrrlу ocBiTy>> та Порядк1,

реалiзацiТ права EIa першочергове зарахуваIII]я до закладiв вищоТ (фаховоТ

гlередвишдоТ) пледичноТ, мистецькоТ ,га шелагогiчноТ освiти за державн1.1N{
(реr,iогIаurьнипл) замоl]JIе[{ням осiб, якi уклали угоди про вiдпрацювання I{e

N4eFIme трьох poKiB у сiльськiй мiсцевостi або селищi мiського l,иIIу,
затI]ердженого гIостаЕIовоrо Кабirlету N4iHicTpiB Украiни вiд З0 TpaBHrI 201В

року ЛГ941 7 (далi - Порялок 41,7);

KoнKypcrla пропозицiя (конкурс) - пропозицiя I_{eHTpy щодо кiлькостi
п,tict{l, для прийому tзступttикiв на спецiальнiсть а2З кОбразотворLIе
il,Iистеl{тво, декоративI,Iе мистецтво, рес,гаврацiя>, форrу здобуття осtзiти,
курс, з перелitсом конкурсних предме,гiв, творчих KoHKypciB, строку навчаннrI
lIa осгlовi здобутого освiтнього (освiтньо-квалiфiкацiйного) рiвня або
освiтttього ступеня, РозрiзlIяtоть ocHoBHi та небюдrкетнi KolrKypcHi
rrроrrозиrliТ;

когrкурсtлий бал - комплексFIа оцiнка досягнень вступника, яка
обрахоlзустьсrl за результатами вступIrих випробувань та iгIшими
конкурсtIими llоказI{иками з To.tгticTto до 0,001 вiдповiдно до ttих ГIравlt"ll
прийоплу;

ltоliкурсttий вiдбiр - процедура вiдбору вступниltiв на KoriKypclri
пропозиrtiТ на ocHoBi коI,Iкурсних балiв для здобуття освiтньо*професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра вiдповiдно до Правил прийому;

ltонкурсttий предN{ет - }Iавчальний предN{ет (лисuиплiна). piBeHb
I{авчальIlих досrIгIIень з якого (якоТ) враховусться пiд час проведеI{ня
конкурсIIого вiдбору на навчання до IJeHTpy;

небtодrкетна конкурсна проllозицiя - конкурсна гIропозицiя, на яку не
надаIоться мiсця для навчання за кошти мiсцевого бюджету (за регiональпиш,t
замовленням);



ocHoBIIa конкурсна пропозицiя (осllовний конкурс) - KoHкypcI,Ia
пропозицiя з l]изIIачеItоIо кiлькiстtо мiсць для навчаI]ня за регiональttим
замовленням (загальний обсяг регiонального замовлення);

право FIа зарахуванI]я за квотами - право вступника. щодо зарахуванI{я
I{a навчаIIня до I_{еrrтру за KBoToto-1, KBoToto-2, квотою-4, що реалiзчсr,ься
вil{повiдно до цих Правил;

право на першоLIергове зарахування для здобуття фаховоТ передвишоТ
освiти за N,lедичними, мистецькими та педагогiчними спецiальностями
право встуIIIIика, tlерелбачене законом, ш(одо зарахування на навчаItнrI /fo
L{eHтpy за коIlI1,и плiсцеtlоt,о бюд>rtеl,у (за регiональним замовленням) у галузi
знаItь 22 <Охорона здоров'я)) за спецiальFIостями 221 <Стоматологiяt>, 22?
кN4едицина>>, 2?З <N4едсестриLIство)>, 224 кТехнологiТ медичноТ дiагностики
та :liкування))] 226 <<<Dармацi-яl, промислова фарlчrацiя>, 22"V <<Фiзична тераltiя,
ерготерапiя>>, 228 <Педiатрiя>, у галузi знань 02 <Культура i мистецтво)) за
спецiальнiстlсl 02З <Образотворче N{истецтво, декоративне мистецтво,
рестL1I]рацiяt>>, 024 <Хореографiя>), 025 <N4узичIIе мистецтво)), 026 <Сцелti.лitе
мистецтво)), у галузi знань 01 <Освiта/Педагогiка)) за спецiальностяrми 012
<fiошrtiльна ocBiTa>>, 013 <Почтttова ocBiTa>>, 014 <Середня ocBiTa (ru
предметIlими спецiальностями)>, 015 <Професiйна ocBiTa (за
спецiа;liзацiяп,rи)>, 0lб <Спецiальна ocBiTa), 0i7 <Фiзична культура i сгrорт> в

разi укла/,dанI]rI ним угоди про вiдпрацювання не менше трьох poKiB у
сiльськiй ш,tiсцевостi або селищах мiського типу, rrдо реалiзусться до Поряtддit1,

41] ,t,a цих l1равиLt;

реЙ,гинговиЙ список встуttниttiв - список вступникiв за чергоtзiс,гtсl
зарахуваI{ня Ila tIавчаIIFIя на конкурсну пропозицitо, що формlrсться
вiдповiдIiо дlо цих Правил прийому;

сrriвбесiда - форма вступного випробуванr{я. яка передбачас
оцiнtовання пi/(готовленос,гi (оцiнrовання знань, yMiHb та навичок вступника з

конкурсIIого предмета (iu)), за результатами якоТ приЙмасться протокольrIс

рiшеtttlяl lliol(o I]адаIIня вступнику рекомендацiй до зарахуваЕIня;
творчий коFlкурс форма вступного випробування для вступу дJIrI

здобуття освiтI-tьо-просРесiйного ступеFIя фахового молодшого бакалавра, ,IKa
передбачае перевiрку та оцiIIIоваttня творчих та/або фiзичних здiбrrостей
вступrIика (у тому .rислi здобутоТ ранiше спецiалiзованоi освiти). необхiдгrих
дitя здобуття фаховоТ передвишоТ освiти за спецiальнiстю, яка включена до
Перелiку спецiаль1-1остей, прийом на IlaBчallLlrI за якими здiйснIосться _]

ypaxyвalIIIrlN,I рiвня ,l,t]орчих таlабо фiзичr-rих здiбrlостей вст,упгIикitз,
затвердхtеного наказоN{ N4iнiс,герства освiти i науки Украiни вiд 15 жов,гня
2015 року ЛЪ 1085, заресстрованого в N4iHicTepcTBi юстицiТ УкраТrrи 04
листопада 2015 року за J\Ъ |З51l27]9б (у редакцiТ наказу IVIiHicTepcTBa освiти i

IIауки вiл lЗ жовтнrI 2017 року ЛЬ1378). Результат творчого конку,рсy
оцiнюстьсri за шкалою, визначеною цими Правилами;

техi-liчна помилi{а - помилка, допуtцена уповноваженоIо особоttl
приЙмальноi копцiсii з питаtль прийняття та розгляду заяв пiд час B}IeceHHri

lIаних вступника або заяви до единоТ дер>rtавноi електронноi бази з пи1,анI)



освiти (далi - еДЕБО), що пiдтверджусться актом про допущену технiчну
помилку;

фахове випробування - форма вступного випробування для встуtIу на
ocHoBi здобутого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого робiтника,
яка передбачае перевiрку здатностi до опанування освiтньо-професiйноi
програми освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра на
ocHoBi здобутих ранiше компетентностей.

TepMiH (закордоннi украiнцi> вжито у значеннi, наведеному в Законi
УкраiЪи <Про закордонних украiнцiв>.

Iншi термiни вживаються у значеннях, наведених у Законах Украiни
<Про сРахову передвищу ocBiTy> та <ГIро ocBiTy>.

III. ФiпансувацIrя пiдготовки фахiвuiв
1. сDirrансуtзаннrI пiдготоtзttи здобувачiв освiтньо-професiйного

ступеня фахового молодшого бакалавра здiйснюеться:
за paxyнolt видаткiв мiсцевого бIоджету (за регiошалыiим

замовленням);

за коIlI,1,и фiзичних та юридичних осiб (bra умовах контракту);
за рахунок цiльових пiльгових дер}кавних кредитiв. Отриманняt

цiльових пiлы,ових державних кредитiв д;rя здобуття фаховоТ передвищоТ
освiти здiйснIосться вiдповiдно до Порядку пiльгового кредитyвання для
здобуттяr професiйно-технiчноi та вищоi освiти, затверджеFIого постановоIо
Itабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд 29 серпня 201 В року JФ 67З.

2. Громадяlrи Украiни MaIoTb право безоплатно здобувати ocBiTIIbo-
професiйний c,t,ytlittb молодшого бакалавра IIа конкурснiй ocltoBi, якщо воIlи
tle злобу"llи фахову перелвищу ocBiTy або освiтньо-квалiфiкацiйлrий рiвегrь
молодшого спецizuliс,га вгIродов}к восьми попереднiх poKiB за коIIl,ги
дер}кавного або мiсцевого бюджету.

3. Обс-яrг прийому за кошти фiзичних (юридичних) осiб на ocHoBtii
KoHKypcI-ti гrропозицiТ визIIачастьсrI у ме}ках рiзницi Mixt лiцензованим
обсягоп,t з урахуваFIIIям його подiлу за формами здобуття освiти та загаJIьним
обсягом бю/\lttе,гних мiсць.

4, Особи, якi здобувають у I_{eHTpi освiтньо,професiйнiй ступiнь
фахового молодшого бакалавра, мо}куть одночасно навчатися у iншому
закладi фаховоТ передвищоI освiти за iншоtо формоrо здобуття освiти за

умови отримання тiльки однiсТ фаховоТ передвищоi освiти за кошти
дер}кавI,Iого або п,tiсцеtзого бюдrкетlr.

5. Iпоземцi та особи без гро]\1адrIIIства, у тому числi закордсltltti

украТнцi, яtti пос,гiйно прох<иваIоть в Yr<paiHi, особи, яких визIJано бiженцямr.r
та особи, яttti потребуrоть додаткового захисту, мають право на здобут,гяt
освir,ньо-професiйного ступеня моJIодшого бакалавра HapiBHi з громадянаN,Iи
УкраТни у тому чис-lti за кошти мiсцевого бюд>rtету.



IV. Прийом на навчання
ý 1. Вимоги до рiвня освiти вступникiв та обсяги прийому

1. На навчання для здобуття освiтньо-професiйного ступеня
молодшого бакалавра на першиЙ курс до I-{eHTpy приЙмаються особи, якi
здобули освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb квалiфiкованого робiтника за
професiями, спорiдненими зi сгtецiальнiстю, та мають повну заг€Lльну
середню ocBiTy.

2. Перелiк спецiальностей та освiтньо-професiйних програм, за якими
здiйснюеться прийом:

З. Перелiк вступних випробувань:

4. Прийом встугtниttiв до IfeHTpy на навчання проводиться на
конкурсну пропозицitо <Образотворче мистецтво, декоративне мистецтl]о,
реставрацiя>.

}lъ

зlп
Код та назва

спецiа-цьнос,гi
OcBiTHbo-

професiйна
l1рограма

Лiцензований
обсяг

обсяг
регiона-чьного

замовлення

обсяг
квоти-

1

обсяг
квоти-

2

обсяг
прийому за

кошти
фiзи.лtllлх Tlt

юридLIчн1.1х

осiб

1

Ull
Образотвоlэ.те

мистецтво.
декорilтllвне
\{11стецтво.

реставрацiя

Хулохtнiй
N,{етал

30 i5 2 3 15

Код та нi}зва
спецiальностi

Встчпний
iспит

мiнiмальна
ltiлькiсть
балiв для

ДОГIУСКУ ДО

участi в

KoHttypci

Фахове вступне
випробування

мiнiп,rальна
кiлькiсть
балiв дляr

допуску до
участi в

KoHttylэci
023

Образотворче
\Iистецтво,

декоратLIвFIе
NIистеI{тво,

реставрацiя

YrtpaiHcbKa
\.,IoBa

100
спецiальна
технологiя 100



ý 2. Строки прийому заяв та документiв, конкурсного вiдбору та

зарахування на навчання^ i. Порядок роботи Приймальноi KoMicii:

з понедiлка до п'ятницi _ з 8.30 до 17.00; обiдня перерва:12,00-12,З0;

вихiднi: субота, недiля та вихiднi днi державних свят,

2. Прийом заяв i документiв, вступнi випробування, конкурсний

вiдбiр та зарахування на навчання на перший курс вступникiв на ocHoBi

освiтъьо_квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого робiтника проводиться в

TaKi термiни:

ъBеДенняДoДaTкoBoГoкoнкypснoГoвiдбopyЗapaxyBaнч:i
навчання визначаються цими Правилами, при цьому зарахування на мlсця

регiонального замовлення закiнчуеться не пiзнiше 15 вересня,

Hoi кампанii

0t липня 202| рокупойок пр"йму заяв i документiв вiд

абiтурiентiв для участi в конкурсному

о tB.OO год.23 липня 202]
26-27 липня 2021 роЪБЙни 

"rоведення 
спiвбесiд

з 28 липня до 30 липня 202t рокуТермiни проведення фахових вступних

12:00 год. 05 серпня 202| року

Оприлюднення рейтингового списку

вступникiв, рекомендованих до.

зарахування за результатами спiвбесiди та

вступних iспитiв з повiдомленням про

отримання чи неотримання ними права на

здобуття освiтнъо-професiйного ступеня

фахового молодшого бакалавра за

iоналъним замовленням
TepMiH виконання вимог до

зарахуванtIя
не пiзнiше 18:00 год
13 серпня 202t року

- мiсця регiоналъного замовлення

до 20 серпня 202t року- ," к"п]r"бiзичних та юридичних осiб

Зарахування вступникiв :

не пiзнiше 12:00 год
20 серпня2021 року

- за регiонzшьним замовленням

не пiзнiш е 27 серлня 202t року- .а к"r-"Ъiзичних та юридичних осiб



ý 3. Порядок прийому заяв i документiв
ý 3.1. Порядок прийому заяв i документiв для вступникiв на ocHoBi

освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого робiтника
1. Вступники для здобуття освiтньо-професiйного ступеня

молодшого бакалавра на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
квалiфiкованого робiтника подають заяви тiльки у паперовiй формi.

2. Заяву в гrаперовiй формi вступник подае особисто до
гlриймальноТ KoMicii закладу освiти. Вiдомостi кожноi заяви в паперовому
виглядi рееструс уповноважена особа приймальноi KKoMiciT в еДЕБО в день
прийняття заяви.

З. У заявi встугIники вк€вують конкурсну пропозицiю iз зазначенням
спецiальностi (предметноТ спецiалiзацii, спецiалiзацii, освiтньо-професiйноi
програN,{и) та сРорми здобуття освlти.

Пiд час поданнrI заrIв на ocHoBHi KoHKypcHi пропозицii вступники
обов'язково зазначаlоть один з таких BapiaHTiB:

<ГIретеrrдуrо на участь у rtorrKypci I{a мiсця державного або
peT,ioHa;tt,Hot,o заN,lоl]J]ення i на учас,гь у KoнKypci на мiсця за кошти фiзичгIих
r,а/або Iоридичнrлх осiб у разi нео,гриN{аннrI рекомендацiТ за цiсtо KoHK)/pcHoIo
пропозицiсItl за Itошти державного або регiонального бюдяtету (за

дерх{авI-Iим або регiональним замов;rенням)>;
<Претендуrо на участь у rtoHKypci викл}очно на мiсця за кошtl,и

(liзичr-lих таrlабо Iоридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть
переl]едсIIIIrI l] ме}ках вступноТ кампаtliТ на мiсця державного або

регiонального замовлеFIня)),
Пiд .1з. поданнrI заrIв на небrоджетну ItoнKypcнy пропозицiю вступниt<и

претендуIоть на участь в KoHKypci виключно за кошти фiзичних та
юрид(ичних осiб, повiдомленi про неможливiсть переведення в ме}ках
вступноТ кампанiТ на мiсtIя регiональFIого замовлення.

4, ГIiд час подання заяви в паперовiй формi вступник пред'являс
особисто оригiгtа';lи :

Щокумен,га (одного з документiв), що посвiдчус особу, перелбаченого
Законоп,t УкраТrrи uПро €диний державний ресстр та докуN4енти, Itlo
пiдтвердrкуiоть громадяI-Iство, посвiдчуrоть особу чи ii спецiальний статус))
(свiдоцr,ва IIро IIарод>IIенFIя для осiб, яким виповнIосться 14 poKiB пiсля 0l
квiтняt 2021 року);

вiйсьttово-облiкового документа (у вiйськовозобов'язаних - вiйськових
ttвитttiв або тимLIt}сових посвiдчень, а у призовникiв посвiдчень про
приписку до призовIIих дiльниць), KpiM випадкiв передбаче}lих
законо/lаI]стI]ом;

докумеLIта дер}кавI{ого зразка про ранiше злобутий освiтнiй (ocBiTrrbo-
квалiсРiкацiйrrий) piBeHb, ступirrь вищоi освiти, на ocFIoBi якого здiйсгttосться
I]ступ, i додаток до нього;

cepTlT.iliKaTa зовгtiшt,tього IIезалежI,{ого оцiнlовання (у випадк.tх,
передбачеIIих циN,Iи Правилами);



ДокУМентiв, яIti пiдтверджуIоть право вступника на зарахування за
спiвбесiдото таlабо на участь у KoнKypci за квотою-1, KBoToto-2 або KBoToto-4
(за наявностi).

Вступники, якi проживаIоть на тимчасово окупованiй територiТ УкраТни
або переселилися з неТ пiсля 0l сiчня 2021 року, а також вступники, яrti
ПроЖиваIо'I'ь на териl,орiях, де органи дер}кавноТ влади тимчасово Ite
зДiЙсrilоtоть своТ повtIоваження, подаIоть документи з урахуваI{ням
особливостеЙ, передбачених наказом JVg 560 та наказом JФ 697 вiдповiдно.

JIкщо з об'сктивIfих причин документ про здобутий освiтнiй (ocBiтHbo-
квалiфirtацiйний) piBeHb освiти вiдсутнiй, може подаватися довi/tка
Державного пiлприсмства <Iнфоресурс) або виписка з Ресстру докумегtтiв
про ocBiTy СДЕБО гrро його здобу,гтя, у тому числi без подаFIня додатка
/]oкyN4eHTa про здобутиЙ освiтнiЙ (освiтньо-квалiфiкацiЙниЙ) piBeHb.

5. До заrIви, поданоТ в паперовiй формi, вступник додае:
копitо доltумента (одного з документiв), що посвiдчус особу,

псредбачених Закоt-tом УкраТни uПро СдиrrиЙ державниЙ реестр ,I..l

документи, що rriдтвердяtуIоть громадянство. посвiдчують особу чи iT

спецiальгIий статус>;
копitо вiЙськоtзо-облiкового llоl(умеI{,га (у вiйськовозобов'язаних

вiйськових кtзи,гкitз або тимчасових посвiдчOFIl,, а у призовникiв - посвiдчеltь
про пригlиску до призовних дi"ltьниць), крiпл випадкiв передбачених
закошодавством;

копitо документа державI]ого зразка про ранiше здобутий освiтнiй
(освiтньо-квалi(liкацiйний) piBeHb, на ocHoBi якого здiйснюеться всl,уtt, i

копirо додатIiа до IIього;
чотири ItoJlbopoBi фотоrtартки розмiром 3 х 4 см;
копiТ документiв, шо дають право на пiльги до вступу до IleHTpy (за

наявr-rостi);
N{едичну довiдку (форма Jt[ч 086/о).
Вступники, якi проходять TBopqi конкурси, допускаIоться до участi в

них За наявностi оригiналу документа, що гtосвiдчус особу (свiдоцтва про
НароДх{енIlя для осiб, яким виповнилося 14 poKiB пiсля 0l квiтня 2021 року),
та екзаN{еlrацiйного jIистка з фотокарткоIо.

6. Iioпij' докуме1,1тiв, що засвiдчуlоть пiдстави для отримаIIIIri
сшецiальt]их yN{oI] /-UlrI зарахування за сlriвбесiдою, на участь у KoHKypci за
KBoToIo-1, KBoToto-2, KBoToIo-4 подаIоться вступником особисто при подачi
ДОКУN,IеLIТiв У паперовiЙ формi у визначенi цими Правилами або вiдповiдr{о /]о
НИХ ТерМiни. Неподанi своечасно документи, що засвiдчують пiдстави длrl
ОТРИМаIIнЯ спецiальrlих умов I]a зарахуванIlя за спiвбесiдою, на участь у
KoHKypci за KBoTolo-1, ttBoTolo-2, KBoToto-4 унеможливлюють Тх реалiзатlirо.

7. КопiТ докУментiв, що засвiдчуlоть пiдстави для отриI\{аrII{rI
спецiальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фiзичних,
IорИДИЧних осiб, на переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлеFI}IrI
Та За рахУнок цiльових гtiльгових дер}кавЕIих кредитiв шодаються вступникоN,,I
особисl,о одноLtасно з викоНанняМ вимог /]ля зарахування на мiсця за коIlI1,и



фiзичних таlабо юридичних осiб, але не пiзнiше нiж 11 вересня. Неподаlri
овоечасrlо документи, Lцо засвiдчуtоть пiдстави для отримання спецiаль}lих
уN{оts на IIеревелення на вакан,ггli мiсця регiонального замовлення та за
рахуIIок rliльоtзих пiльгових державIJих кредитiв, унеможливлIоtоть Тх

реалiзацirо.
8. Yci копiТ /{oKyMeHTiB засвiдчую,гься за оригiналами приймальноIо

Kotnlicicto I_{erlTpy. ItопiТ докумеIlт?, Що посвiдчус особу, вiйськового квитItа
(гlосвiдченI{я про приписку) rre пiдлягаIоть засвiдченнrо. Itопii докумеtлтiв без
ltред'явленнrI оригirrалiв не гrриймаtоться.

9. Прийма'ltьна комiсiя здiйсrrtое перевiрку пiдстав для отриманFIrI
спецiальttих yN.,IoB для зарахуванIiЯ за спiвбесiдоtо, на учасТь у KoFIKypci зir
KBoтoIo-1. кtзо,гоlо-2, KBoT,oIo-4 та спецiальttих yN{oI] дltя осiб, якi зарахованi titt
HaI]LIaHHrI :]а коШl,и фiзиЧгrих, IорИдичних осiб, на переведення на вакан,t.гti
мiсtц,lr регiона"ltt,ного замовленнrI та за paxyнolt цiльових пiльгових державних
r<рсдитiв.

10. IIриймалыiа комiсiяr розглядас заяви та документи вступникiв i
rtрийп,tltс рirшегitlя tIpo до[Iуск до учас,гi в I(oHKypcHoMy вiдборi дJIя BcTylIy FIа

I,iавчанlш до l_{elrTpy протrIгом трьох робочих днiв з дати ресстрацiт заяви в
Слиrriй базi або оl,риN,lалIнrI резуJIьтатiв вступFIих випробувань, але не пiзгtiше
нас,гупl{ого дtlя rtiсля заверше}lня прийому документiв. ОприлюдненлtrI
IIоточних рейтигIгових спискiв встуtlникiв здiйснюсться на веб-сайтi IJегrтру
t-ta пiдставi даrrих, внесених до еДЕБО.

1 1. {Ilаtt<,г озrIайомлеIlIIrI вступника з Правилами прийому, I]аявIIоIо
"шiцеt-tзiсtо i сер,гифiка,гом про акреди,t,ацitо вiдловiднот освiтньо-професiйнот
прогрilми (спецiальtlос,гi), а такоя{ (lакт llаrlвностi/вiдсутностi пiдстав дJlrlз
apaxyBaIIIIrI за ctriBбeci/toto, зарахуванIIЯ за KBoToto*1, KBoTolo-2, кво.гоtо-zl
фiксуlоr,ьсrl ]] заlявi вс,гугltlика i пiдтверджуIоться його особистим пiдписоN{
пiд час по/IаннrI заlяtsи у IIаперовiй формi.

l2. Заява, :]аресстрована в СЩЕБо, може бути скасована I_{eHTpoM I{a
гtillс,t,авi рiшегttlЯ гrриймалЬноТ KoMiciT до датИ закiнченНя прийому докумеrI.r:iв
на гIавчаннrI дJIЯ IlаIIероl]Их заяВ за умови допущення технiчноТ помилки пi7ц
LIac ]]IIесенrtя вiдповiдtlих даних до СДЕБо, що пiдтверджуеться актом про
доIIущеIIУ техItiчнУ помилку, сформованим В сдЕБо. Скасована заrIва
]]важае,гьсrI неподаIJоIо, а факт такого подаI{ня аI{улIоеться в СЩЕБО. В разi
скасування eJIeKTpoHHoi заrIви приймальна комiсiя повiдомляс вступниttоiзi
про свос рiшення ]з день його прийrrяття, пiсляt чого вступник мох(е подати
нову заrIву.

13. 11ри ltрийгtяt,гтi на HaI]LlaHHrl осiб, якi подають докуN,{ен.г Itpo
здобутий :]а l(op/(Olroп,t с,гупiгrь (piBerlb) освiти (далi - Щокумент). обов'я:зковоIо
С ПРОЦеДУРа ВИЗНаННя i встановлення еttвiвалентностi flокумента, шо
здiйсIrrос,гьсяt вiдшовiдно до наказу N4irricTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 05
траtsня 2015 року NЬ 504 <Щеякi питання визнання в YKpaTHi iноземних
докуN{еI{Тiв прО clcBiTy>, зареестрОваного в N4iHicTepcTBi юстицiТ УкраТrrи 27
1,раI]}{я 2015 року за ЛЪ 6\4127059.



ý 4. Органiзацiя конкурсного вiдбору
ý 4.1. Органiзацiя конкурсного вiдбору Всryпникiв на загальних засадах

1. Конкурсний вiдбiр на навчання для здобуття ocBiTHbo-
професiйного ступеня молодшого бакалавра здiйснюсться за резулътатами
вступних випробувань:

для вступу на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого
робiтника - у формi зовнiшнього нез€uIежного оцiнювання або iспиту з

украТнськоТ мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань;
2. Конкурсний вiдбiр проводиться на ocHoBi конкурсного бала, який

розраховуеться вiдповiдно до цих Правил гrрийому.
3. Щля конкурсного вiдбору осiб, якi на ocHoBi освiтньо-квалiфiкацiйного

рiвня квалiфiкованого робiтника ватупають для здобуття ocBiTHbo-
професiйного ступеня молодшого бакалавра, зараховуються результати
зовнiшнього незалежного оцiнювання або вступного iспиту з украiнськоi
мови та фахового вступного випробування.

4. Щля вступу на ocнoBi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого

п1

п2
оу

Оотаточний конкурсний бал множиться на коефiцiент 1,05 для осiб, якi
маю,гь право на перш]очергове зарахування до
мистецьких :]акладiв освiти (квота-4).

5. N4iгriмальне знаLIе[tгIяt кiльltостi балiв
якими вс,I,упник i](оll}ское,гьсrl ло участi у KoHKypci

медичних, педагогlчних 1

зi вступних випробувань, з

- 100 балiв.

робiтника конкурсний бал (КБ) розраховуеться за формулою
ItБ : lll + 1-I2 + ОУ, де

оцiнка зовнlшнього незалежного
оцiнювання або вступного iспиту з yKpaTHcbKoi
мови. Замiсть результатiв з украiнськоI мови
можуть використовуватися результати з

украТнськоi мови i лiтератури. У разi гIодання

результатiв зовнiшнього незалежного
оцiнювання бал вступника за вiдповiдне
випробування пiдвищуеться на 25 вiдсоткiв. У
202| процi приймаються сертифiкати
зовнiшнього нез€шежного оцiнювання 2018,
20|9, 2020 та 2021 poKiB;

- оцiнка фахового вступного випробування;
- бал призерам III етапу ВсеукраiЪських
KoHKypciB фаховоТ майстерностi серед уrнiв
закладiв професiйноТ (професiйно-технiчноi)
освiти з професiй. Оцiнки вступних iспитiв
виставляютъся за шкалою 100-200.

Призерам (особам, нагороджеtIим дипломами I-III ступенiв) III еr,апу
RсеукраТLIсIlких когtкурсitз фаховоТ майст,ерностi серед 1,чнiв заклалiв
професiйноТ (професiйllо-технi.tl,tоТ) освiти з професiй 202l року останнiй
дода}Iок встаI]овлIосться рiвнипл 1 00.



6. Особи, яtKi без поваж1-Iих причин не з'явилися на вс,гугtгli
вигrробуваннrl у i]изIlачеrtий розкладом час, особи, знання яких було оцiнено
ба;rами ни}кLlе встановленого цими Правилами гrрийому мiнiмального
значення, а також особи, якi забрали документи пiсля дати закiнчегtt-lя
прийоплу документiв, до участi в наступних вступних випробуваннях та у
KoHKypcFIoMy вiдборi не допускаються. Перескладання вступних випробувань
не допускасться.

], АпеляцiТ на результати вступних випробувань, проведеrri
IJerrTpoпl, розгJIяIдае апеляцiйна комiсiяr l-[eHTpy, склад та порядок роботи яitоТ

затверд}куIоться наказоN{ директора I_{eHTpy.

В. _Вiдошлостi шlодо результатiв вступних випробувань та iнших
конкурсIIих показникiв вItосяться до СДЕБО. У разi змiни балiв з конкчрсIIих
rtредшлетiв сер,1,1rфiкатiв зовнirпнього незалежного оцiнюванняt .la

результа,гами агrеляцiй прийма.ltьнi KoMiciT пiсля вiдповiдного повiдомJlенI{rI
еДЕБО вFIосять вiдповiднi змirrи в документацitо, перераховуIоть конкурсний
бал.

9. Офiцiйне оголошення результатiв творчих KoHKypciB на мiсtlя
регоiнального замовлеIIня, вItлIочаIочи оцiнки окремих TypiB творчих
коrrкурсiв ,га iIiформачiIо про досягненнrI мiнiмального прохiдного ба.ltа.

здiйснtос,t,ьсяt шляхом розмiщення вiдповiдt-tих вiдомостей на офiцiйних
вебсайтах (вебсторiнках) закладiв освiти та вноситься до еДЕБО не пiзнiп_lе
наступного дня пiсля Тх проведення.

ý 4.2. Зарахуваllшя осiб, якi lсористуIоться спецiальними умовами
y.racTi у коIIкурсIIому вiдборi для здобуття освiт1,1ьо-професiйного

ступеня фахового молодшого бакалавра

1. За результатами спiвбесiди до I_{eHTpy можуть бути зарахованi:
- особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пунктiв 10-14

cTaTTi 7 Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ik соцiального
захисту>;

- особи, яким Законом Украiни <Про статус i соцiальний захист
громадян, якi постражд€Lли внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> надане
право на прийом без екзаменiв до державних закладiв вищоi оовiти за

результатами спiвбесiди;
- особи з iнвалiднiстю, якi неспроможнi вiдвiдувати Щентр (за

рекомендацiсю органiв охорони здоров'я та соцiального захисту населення).
Якщо TaKi особи рекомендованi до зарахування на основну конкурсну

гIропозицiю, то воЕи зараховуються на мiсця регiонального замовлення, KpiM
випадку, коли в заявi зазначено: <Претендую на участь в KoнKypci виключно
на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб, повiдомлений про
неможливiсть переведення в межах вступноi кампанii на мiсця державного
або регiонального замовлення).

2, Можуть брати участь у конкурсному вiдборi в межах квоти-1 на
мiсця регiонального замовлення (KpiM випадкiв, коли в заявi зазначено:
кПретендую на участь в KoнKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних та



юридичних осiб, повiдомлениЙ про неможливiсть шереведення в межах
вступноТ кампанii на мiсця державного або регiонального замовлення)), якщо
допущенi до конкурсного вiдбору на основну конкурсну пропозицiю:

- особи, визнанi постраждалими учасниками Революцii Гiдностi,
учасниками бойових дiй вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB
вiйни, гарантii ix соцiального захисту), у тому числi Ti, якi проходять
вiйськову службу (KpiM вiйськовослужбовцiв строковоi служби) в порядку,
визначеному вiдповiдними положеннями про проходження вiйськовоi
служби. громадянами Украiни ;

- дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiклування, особи з ik
числа;

- особи, яким за рiшенням регламентноi KoMiciT при регоiнальному
центрi оцiнювання якостi освiти вiдмовлено в ресстрацiТ для участi в 2а2\
роцi в зовнiшньому нез€L,Iежному оцiнюваннi через неможливiсть створення
особливих (спецiальних) умов (за умови подання до приймальноi KoMicii
IJeHTpy копii медичного висновку за формою первинноТ облiковоi
документацii JЮ 086-3/о <Медичний висновок про створення особливих
(спецiальних) умов для проходження зовнiшнього незаJIежного оцiнювання>>,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa
охорони здоров'я УкраТни вiд 29 серпня 2016 року J\Ъ \0271900 кЩеякi
питання участi в зовнiшньому незаJIежному оцiнюваннi та вступних iспитах
осiб, якi мають певнi захворювання таlабо патологiчнi стани, iнвалiднiсть)),
зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 27 грудня 2016 року за
N9 1707129837, що завiрений пiдписом секретаря регламентноi KoMicii при
регоiнальному центрi оцiнювання якостi освiти i печаткою регiон€шьного
центру оцiнювання якостi освiтио та вiдповiдного витягу з протоколу
засiдання регламентноТ KoMicii при регоiнальному чентрi оцiнювання якостi
освiти);

- особи, якi маютъ захворювання або патологiчний стан, зазначений в
Перелiку захворювань та патологiчних cTaHiB, що можуть бути перешкодою
для проходження зовнiшнього незалежного оцiнювання, затвердженому
наказом N{iHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Ураiни вiд29 серпня 2016 року Ns 10271900, зареестрованому в MiHicTepcTBi
юотицii Украiни 27 грудня201,6 року за j\Гs |7071298З7 (за умови подання до
приЙмальноi KoMicii I_{eHTpy одного з документiв, з€вначених у пiдпунктi 1

пункту 2 наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни вiд29 серпня 2016 року J\Ъ 10271900 <Щеякi питання участi
в зовнiшньому нез€uIежному оцiнюваннi та вступних iспитах осiб, якi мають
певнi захворювання таlабо патологiчнi стани, iнвалiднiсть)), зареестрованого
в VIiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 27 груаня2O1б року за J\ф l707l29SЗ'l, або
копiТ такого документа).

3. VIожуть брати участь у конкурсному вiдборi в межах квоти-2 на
мiсця регiонального замовлення (KpiM випадкiв, коли в заявi з€}значено:
кПретендую на участь в KoнKypci виключно на мiсця ia кошти фiзичних та
юридичних осiб, повiдомлениЙ про неможливiсть переведення в межах
вступноi кампанii на мiсця державного або регiонального замовлення>) та в



разi отримання кiлькостi балiв за кожний з них не менше встановленого
закладом освiти мiнiмального рiвня до участi в конкурсному вiдборi:

- особи, мiсцем шроживання яких е тимчасово окупвана територiя
окремих районiв Щонецькоi та Луганськоi областей, територiя населених
пунктiв на лiнiТ зiткнення, тимчасово окупована територiя АвтономноТ
Республiки Крим та MicTa Севастополя (якi не зареестрованi як внутрiшньо
перемiщенi особи) або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 202I року.

TaKi особи беруть участь у конкурсному вiдборi за результатами
вступних iспитiв через один iз OcBiTHix центрiв кЩонбас-УкраiЪа> або
<Крим-Украiна> (з урахуванням особливостей проходження державноi'
пiдсумковоiТ атестацiI в OcBiTHix центрах <Крим-Украiна>, к.Щонбас-

УкраТна>, або без такого врахування для осiб, якi отримали документ про
повну загальну середню ocBiTy) таlабо зовнiшнього нез€Lлежного оцiнювання
(у будь-якiй комбiнацii за ix вибором).

4. Особи, якi користуються спецiальними умовами участi у
конкурсному вiлборi на здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового
молодшого бакалавра за регiонаJIьним замовленням та за рахунок цiльових
пiльгових державних кредитiв вiдгrовiдно до пунктiв першого-третього цього
параграфа, i не були зарахованi на мiсця регiонального замовлення, мають
право брати участь у KoHKypci на заг€шьних засадах вiдповiдно до
конкурсного бала.

5. Пiдлягаютъ переведенню на BaKaHTHi мiсця регiонального
замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони
зарахованi на навчання за iншими джерелами фiнансування на основну
конкурсну проrтозицiю:

- дiти, один з батькiв яких загинув (пропав безвiсти) у районi проведення
огrерацii об'еднаних сил, антитерористичноi операцii, здiйснення заходiв iз
забезпечення нацiональноТ безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноТ
агресii РосiйськоТ ФелерацiТ у Щонецькiй та Луганськiй областях, бойових дiй
чи збройних конфлiктiв або помер внаслiдок гIоранення, контузii чи калiцтва,
одержаних у районi проведення операцiТ об'сднаних сил, антитерористичноi
операцiТ, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони,
вiдсiчi i стримування збройноi агресii Росiйськоi Федерацii у Щонецькiй та
Луганськiй областях, бойових дiй чи збройних конфлiктiв, а також внаслiдок
захворювання, одержаного в перiод участi в операцii об'еднаних сил,
антитерористичноТ операцiТ, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональноi
безпеки i оборони, вiдсiчi i отримування збройноi агресii Росiйськоi
Федерацii у .Щонецъкiй та Луганськiй областях;

- дiти осiб, .якi загинули або померли внаслiдок поранень, ка-шiцтва,

контузii чи iнших ушкоджень здоровОя, одержаних пiд час участi у РеволюцiТ
Гiдностi;

- дiти учасникiв бойових дiй на територii iнших держав, якi загинули
(прогrали безвiсти) або цомерли внаслiдок поранення, контузiТ чи калiцтва,
одержаних пiд час воснних дiй та конфлiктiв на територiТ iнших держав, а

також внаслiдок захворювання, пов'язаного з перебуванням на територii



iнших держав пiд час цих дiй та конфлiктiв;
- особи, у яких один з батькiв (усиновлювачiв) бу"

вiйськовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою
особою пiд час виконання ним обов'язкiв вiйськовоТ служби;

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

6. Можуть бути переведенi на BaKaHTHi мiсця регiонального
замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони
зарахованi на навчання за iншими джерелами фiнансування на основну
конкурсну пропозицiю:

- особи з iнвалiднiстю I i II груп та дiти з iнвалiднiстю BiKoM до 18 poKiB,
яким не протипоказане навчання за обраною спецiальнiстю;

- оооби з iнвалiднiстю з числа учасникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapiТ на
Чорнобильськiй АЕС та потерпiлих вiд ЧорнобильськоТ катастрофи, щодо
яких встановлено причинний зв'язок iнвалiдностi з Чорнобильоькою
катастрофою, xBopi внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи на променеву
хворобу, - категорiя 1 та особи, якi постiйно проживають у зонi безумовного
(обов'язкового) вiдселення з моменту aBapii до прийняття постанови про
вiдселення (категорiя 2);

- дiти осiб, визнаних постраждалими учасниками Революцii Гiдностi,
учасниками бойових дiй, особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно
до Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ik соцiального
захисту);

- шахтарi, якi мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж три роки, а
також протягом трьох poKiB пiсля здобуття загальноi середньоi освiти особи,
батьки яких е шахтарями та мають стаж шiдземноi роботи не менше нiж 15
poKiB або якi загинули внаслiдок нещасного випадку на виробництвi чи стали
особами з iнвалiднiстю I та II групи;

- особи, якi користуються спецiальними умовами участi в конкурсному
вiдборi на здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого
бакалавра за регiональним замовленням вiдповiдно до пунктiв першого-
четвертого цього параграфа, i не були зарахованi на мiсця регiонального
замовлення (KpiM випадку, коли у вiдгrовiдних заявах з€вначено: <<Претендую
на участь у KoнKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних та юридичних
осiб, повiдомлений про неможливiсть переведення в межах вступноI кампанiТ
на мiсця державного або регоiнального замовлення>).

7, МожутЬ бути переведенi на BaKaHTHi мiсця регiонального
замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони
зарахованi на навчання за iншими джерелами фiнансування на основну
конкурсну прогtозицiю, а також на мiсця за рахунок цiльових пiльгових
державних кредитiв (пiдьгових довгострокових кредитiв) осiб у порядку,
передбаченому законодавством, якщо вони зарахованi на навчання за

рахунок коштiв фiзичних або юридичних осiб:



- особи, якi е внутрiшньо перемiщеними особами вiдповiдно до Закону
Украiни <Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб>, а

також дiти, якi проживають у населених пунктах на лiнiТ зiткнення;
- дiти з багатодiтних сiмей (п'ять i бiльше дiтей).
Iнформацiя щодо осiб, якi мають шрава на спецiальнi умови участi у

конкурсному вiдборi пiд час вступу, вноситься в СЩЕБО (iз додаванням
сканованих копiй документiв, що пiдтверджують цi права).

ý 5. Рейтиllговi списки BcTyпIrlrIciB та рекомеIIдацii до зарахува[IнrI
1. Рейтинговий список вступникiв формуеться за категорiями в

такiй послiдовностi:
а) вступники, якi мають право на зарахування за результатами

спiвбесiди. I-{я категорiя вступникiв впорядковуеться за алфавiтом;
б) вступники, якi мають право на зарахування за квотами:
. за конкурсним балом вiд бiльшого до меншого;
г) вступники, якi мають право на першочергове зарахування;
о за конкурсним балом вiд бiльшого до меншого;
в) вступники, якi мають право на зарахування на загаllьних умовах:
r за конкурсним балом вiд бiльшого до меншого;
Якщо встановленi у третьому-сьомому абзацах цього пункту додатковi

правила не дають змоги визначити послiдовнiсть вступникiв у рейтинговому
списку, приймалъна комiсiя ухвалюе вiдповiдне рiшення самостiйно на
пiдставi аналiзу поданих вступниками документiв та вносить його до СДЕБО.

З, У рейтинговому списку вступникiв зазначаються:
о прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) вступника;
. конкурсний бал вступника (kpiM зарахованих за спiвбесiдою);
о ознака пiдстав для зарахування за результатами спiвбесiди,

квотою- 1, квотою-2, квотою-4;
. освiтньо-професiйний ступiнь, спецiальнiсть, назва конкурсноi

пропозицii, форма здобуття освiти.
4. Рейтинговi сгtиски формуються з СДЕБО та оприлюднюються у

повному обсязi на веб-сайтi I_{eHTpy.

5. Списки вступникiв, рекомендованих до зарахування за кошти
бюджету MicTa Кисва (за регiональним замовленням) за конкурсною
пропозицiею, формуються Приймальною комiсiсю за даними еДЕБО та
затверджуються рiшенням приймальноi KoMiciT, оприлюднюються шляхом
розмiщення на iнформацiйних стендах приймальноi KoMicii та веб-сайтi
I_{eHTpy.

У списку вступникiв, рекомендованих до зарахування, з€вначаються
TaKi caMi данi, що i в рейтинговому списку вступникiв.

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються гliсля
викоання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з

урахуванням iх черговостi в рейтинговому списку вступникiв.
7. Офiцiйним повiдомленням про надання рекомендацiй до



зарахування вважаеться оприлюднення вiдповiдного рiшення на стендах
Приймалъноi KoMiciT I_{eHTpy .

Рiшення Приймальноi KoMiciT про рекомендування до зарахування та
списки рекомендованих до зарахування оприлюднюються шляхом
розмiщення на веб-сайтi I-{eHTpy, а також вiдображаеться у кабiнетi
вступника в еЩЕБО (за наявностi).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсиласться
повiдомлення засобами електронного або мобiльного зв'язку.

ý6. Виконання вступниками вимог для зарахування
1. Особи, якi беруть участь у конкурсному вiдборi на мiсця

регiонального замовлення, пiсля прийняття ПриймаJIьною комiсiею рiшення
про рекомендування до зарахування вiдповiдно до cTpoKiB, визначених ý 2
цих Правил прийому, зобов'язанi виконати вимоги для зарахування на мiсця
регiонального замовлення, а саме подати особисто ло Приймальноi KoMiciT

центру:
- оригiнал документа про освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний)

piBeHb та додатка до нього.
Копii документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних

умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фiзичних або юридичних
осiб, на переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення гrодаються
вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на
мiсця регiонального замовлення, передбачених цими Правилами прийому.

Неподанi своечасно документи, що засвiдчують пiдстави для
отримання спецiальних умов на переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального
замовлення унеможливлюють ix реалiзацiю.

Поданi оригiнали документiв зберiгаються в I-{eHTpi протягом усього
перiоду навчання.

2. Особи, якi були рекомендованi до зарахування на мiсця
регiонального замовлення за Iтевною конкурсною пропозицiсю i не виконали
вимог до зарахування у строки, визначенi ý 2 цих Правил прийому,
втрачають право в гIоточному роцi на зарахування на навчання за

регiональним замовленням за цiею конкурсною пропозицiсю.

3. Особи, що беруть участь у конкурсному вiдборi на мiсця за
кошти фiзичних та юридичних осiб пiсля прийняття ПриймаJIьною комiсiею
рiшення про рекомендування до зарахування вiдповiдно до TepMiHiB,
визначених у ý 2 зобов'язанi виконати вимоги для зарахування на мiсця за
кошти фiзичних та юридичних осiб, а саме подати оригiнали документiв,
визначених в п. 1'цього параграфу.

4. Подання оригiналiв докумеНтiв до ПриймальноI KoMicii I_{eHTpy

здiйснюеться вступником лише один раз (при виборi мiсця навчання пiд час
виконання вимог до зарахування).

5. Приймальна комiсiя анулюе ранiше наданi рекомендацii
вступникам, якi не виконаJIи вимог для зарахування на мiсця регiонального
замовлення, передбачених у п. 1 цього параграфу i надас рекомендацiТ
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вступникам, настуIIним за рейтинговим списком.
6. При одночасному навчаннi за кiлькома спецiальностями

(спецiалiзацiями, освiтньо-професiйними програмами) та формами здобуття
освiти, одна з яких за регiонаJIьним замовленням, оригiнали документа про
освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, додатка до нього зберiгаються у
закладi освiти за мiсцем навчання за регiональним замовленням упродовж
усього строку навчання.

Щовiдка про зберiгання оригiналiв документiв видаеться на вимогу
здобувача освiти закладом освiтио у якому вони зберiгаються.

ý 7. Особливостi вступу на навчання за кошти фiзичних та
юридичних осiб

1. Рiшення щодо участi вступника у KoHKypci на навчання за

рахунок коштiв фiзичних (юридичних) осiб приймаеться за письмовою
заявою вступника, яка подаетъся до Приймальноi KoMicii у термiни, визначенi

у ý 2, та долучасться до його особовоi справи.
]ТТляхом заповнення форми при поданнi заяви на ocHoBHi KoHKypcHi

пропозицiТ вступник може з€вначити один з таких BapiaHTiB:
- кПретендую на участь в KoHKypci на мiсця регiонального

замовлення i на участь в KoHKypci на мiсця за кошти фiзичних та
юридичних осiб у випадку неотримання рекомендацiТ за цiею конкурсною
пропозицiсю за регiональним замовленням));

- кПретендую на участь в KoнKypci виключно на мiсця за кошти
фiзичних або юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведення
в межах вступноi кампанii на мiсця регiонального замовлення>).

2. Вступники, рекомендованi на навчання за кошти фiзичних таlабо
юридичних осiб, зобов'язанi виконати вимоги для зарахування, з€lзначенi у
п. 1 ý б цих Правил прийому.

З. .Щоговiр про надання ocBiTHix послуг мiж Щентром та фiзичною
(юридичною) особою укладасться пiоля видання наказу про зарахування. У
разi якщо договiр не буле укладено протягом двох тижнiв з дати видання
наказу гtро зарахування, наказ про зарахування цiсi особи скасовуеться.
Оплата навчання здiйснюеться згiдно з договором, укладеним сторонами.

4. Оплата навчання здiйснюеться згiдно з укладеним сторонами
договором.

5. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на
навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб визначасться п. 1 ý 5 цих
Правил прийому.

ý 8. Переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiбо
якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних (юридичних) осiб
1. Правом переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення

користуються особи, якi не отримуваJIи рекомендацii до зарахування на мiсця
регiонального замовлення.

2. Переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб,



якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних таlабо юридичних осiб
здiйснюеться в такiй послiдовностi:

а) незалежно вiд конкурсного бала:
- дiти, один з батькiв яких загинув (пропав безвiсти) у районi

проведення ошерацii об'сднаних сил, антитерористичноТ операцii, здiйснення
заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування
збройноТ агресiТ РосiйськоТ ФедерацiТ у Донецькiй та Луганськiй областях,
бойових дiй чи збройних конфлiктiв або помер внаслiдок поранення, контузii
чи калiцтва, одержаних у районi проведення операцii об'сднаних сил,
антитерористичноi операцii, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональноТ
безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi агресiТ Росiйськоi
ФедерацiТ у Щонецькiй та Луганськiй областях, бойових дiй чи збройних
конфлiктiв, а також внаслiдок захворювання, одержаного в перiод участi в

огrерацii об'еднаних Qил, антитерористичноI операцii, здiйснення заходiв iз
забезшечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi
агресii РооiйськоI ФедерацiI у Щонецькiй та Луганськiй областях;

_ дiти осiб, якi загинули або померли внаслiдок поранень, калiцтва,
контузii чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час участi у Революцii
Гiдностi;

- дiти учасникiв бойових дiй на територiТ iнших держав, якi
загинули (пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення, контузii чи
калiцтва, одержаних пiд час воснних дiй та конфлiктiв на територii iнших
держав, а також внаслiдок захворювання, пов'язаного з перебуванням на
територii iнших держав пiд час цих дiй та конфлiктiв;

- особи, у яких один з батькiв (усиновлювачiв) буu
вiйськовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою
особою пiд час виконання ним обов'язкiв вiйськовоi служби;

- особи, у яких один з батькiв (усиновлювачiв) був полiцейським,
який загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою особою пiд час
виконання ним службових обов'язкiв, протягом трьох poKiB пiсля здобуття
вiдповiдноi загальноi середньоТ освiти;

б) якrцо отриманий ними бал менший вiд прохiдного (мiнiм€L[ьного
бала, який дозволив отримати рекомендацiю до зарахування на мiсця

регiонального замовлення за конкурсною пропозицiсю за загаJIьним
конкурсом) не бiльше нiж на 30 балiв:

- особи з iнвалiднiстю I i II груп та дiти з iнвалiднiстю BiKoM до 18

poKiB, яким не протипок€ване навчання за обраною спецiальнiстю;
- особи.з iнвалiднiстю з числа учасникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapiT

на Чорнобильськiй АЕС та потерпiлих вiд Чорнобильськоi катастрофи, щодо
яких встановлено причинний зв'язок iнвалiдностi з Чорнобилъсъкою
катастрофою, xBopi внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи на променеву
хворобу, - категорiя 1 та особи, якi постiйно проживають у зонi безумовного
(обов'язкового) вiдселення з моменту aBapii до прийняття постанови про
вiдселення (категорtя 2);

- дiти осiб, визнаних постраждаJIими учасниками РеволюцiТ



Гiдностi, учасниками бойових дiй, особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни
вiдповiдно до Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii Тх

соцiального захисту);
- шахтарi, якi мають стаж пiдземноi роботи не менше нiж три роки,

а також протягом трьох poKiB пiсля здобуття загzlпьноi середньоi освiти
особи, батьки яких е шахтарями та мають стаж пiдземноi роботи не менше
нiж i 5 poKiB або якi загинули внаслiдок нещасного випадку на виробництвi
чи ст€uIи особами з iнвалiднiстю I та II групи;

- особи, якi користуються спецiальними умовами участi в

конкурсному вiлборi на здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового
молодшого бакалавра за регiональним замовленням вiдповiдно до п. |-4

ý 4.2. цих Правил, i не були зарахованi на мiсця регiонального замовлення
(KpiM випадкiв, коли у вiдповiдних заявах зазначено: <Претендую на участь в

KoHKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних або юридичних осiб,
гlовiдомлений про неможливiсть переведення в межах вступноi кампанii на
мiсця регiонального замовленно);

в) якIцо отриманий вступниками конкурсний бал менший вiд
прохiдного бала не бiльше нiж на 30 балiв:

- особи, якi с внутрiшньо перемiщеними особами вiдповiдно до
Закону Украiни <Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених
осiб>, а також дiти, якi проживають у населених пунктах на лiнii зiткнення;

- дiти з багатодiтних сiмей (п'ять i бiльше дiтей).
З. Переведення на BaKaHTHi мiсця регiонального замовлення осiб,

зазначених у л.2 цього параграфа, проводиться при вiдсутностi
непереведених осiб попереднъоi категорii або в разi Тх письмовоi вiдмови вiд
переведення та в послiдовностi вiд вищого до нижчого мiсця в рейтинговому
списку в межах кожноi iз зазначених категорiй.

4. Невикористанi пiсля цього мiсця регiонального замовлення
вважаються такими, що не розмiщенi в Щентрi. I-{eHTp повiдомляс

регiоналъного замовника про ix кiлькiсть у розрiзi спецiальностей
(спецiалiзацiй) та форм здобуття освiти.

ý 9. Зарахування вступникiв. Щодатковий конкурсний вiдбiр
1. Накази гtро зарахування на навчання видаються директором

I_{eHTpy на пiдставi рiшення Приймальноi KoMicii.
Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в

СДЕБО у термiни, встановленi ý 2 ццх Правил прийому.
Накази про зарахування на навчання з додатками до них

оприлюднюються на iнформацiйних стендах Приймальноi KoMicii I_{eHTpy у
виглядi списку зарахованих, а також на веб-сайтi.

Рiшення Приймальноi KoMicii про зарахування вступника може бути
скасоване Приймальцою комiсiсю у таких випадках:

. у разi подання вступником недостовiрних персонаJIьних даних,

. недостовiрних даних про здобуту ранiше ocBiTy,



. недостовiрних вiдомостей про наявнiсть права на зарахування за
квотами,

о недостовiрних вiдомостей про наявнiсть права на зарахування за
спiвбесiдою,

о недостовiрних вiдомостей про участь у III етапi Всеукраiнських
KoHKypciB фаховоТ майстерностi серед учнiв закладiв професiйноТ
(професiйно-технiчноi) освiти.

Зарахованi особи можуть бути вилученi з нак€}зу про зарахування
(наказ про зарахування скасовусться в частинi, що стосусться цiеТ особи) до
IleHTpy за власним бажанням, вiдрахованi з I-{eHTpy за власним бажанням.

Таким особам повертаються поданi ними документи не пiзнiше
наступного дня пiсля подання заяви про вiдрахування.

2. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять
протягом 10 каJIендарних днiв вiд ik початку, наказ про зарахування
скасовуеться в частинi, що стосусться цiсi особи.

З, На звiльнене(i) мiсце (мiсця) може проводитись додатковий
конкурсний вiдбiр з числа осiб, якi брали участь у KoнKypci на цю конкурсну
пропозицiю.

Додатковий конкурсний вiдбiр проводиться до 15 вересня 2021 року.
При цьому накази про зарахування таких осiб формуються i подаються до
еДЕБо до 18.00 19 вересня2021 року.

V. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при проведеннi прийому
до Щержавного професiйно-технiчного навчального закладу

<<Мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Кисва>>

1. На засiданнi Приймальноi KoMicii I]eHTpy мають право бути
гrрисутнiми представники засобiв масовоТ iнформацiТ (не бiльше двох осiб вiд
одного засобу MacoBoi iнформацii).

2. Громадськi органiзацii можуть звернутися до MiHicTepcTBa освiти
i науки Украiни iз заявою про надання iм права вести спостереження за

роботою Приймальноi KoMicii. Громадськi органiзацii, яким таке право
надано MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи, можуть направляти на
засiдання ПриймальноТ KoMiciT cBoix спостерiгачiв.

З. IfeHTp зобов'язусться створити умови для ознайомлення
вступникiв з лiцензiею на здiйснення ocBiTHboT дiяльностi (вiдомостями про
право здiйснення ocBiTHboT дiяльностi), сертифiкатом про акредитацiю
вiдповiдноi спецiальностi (напряму пiдготовки, ocBiTHboi програми).

Iнформування громадськостi про лiцензований обсяг, обсяг мiсць, що
фiнансуються за регiональним замовленням, BapTicTb навчання за
спецiальностями (спецiалiзацiями, освiтнiми програмами), перебiг подання
заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладiв
освiти здiйснюсться iнформацiйними системами на пiдставi даних СЩЕБО та
оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi I_{eHTpy (wwwjewelart.com.ua.) в



день прийняття або не пiзнiше наступного дня пiсля
затвердження/погодження чи отримання вiдповiдних вiдомостей.

4, Подання вступником недостовiрних персоншIьних даних,
недостовiрних вiдомостей про здобуту ранiше ocBiTy, про наявнiсть права на
зарахування за квотами, права на зарахування за спiвбесiдою, про участь у
Всеукраiнських KoHKypciB фаховоi майстерностi серед учнiв закладiв
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти з професiй, про проходження
зовнiшнього нез€lJIежного оцiнювання е пiдставою дJuI скасування наказу про
зарахування в частинi, що стосуеться цього вступника.

5. Iнформування громадськостi про лiцензований обсяг, обсяг
мiсць, що фiнансуються за регiональним замовленням, BapTicTb навчання за

спецiальностями (спецiалiзацiями, освiтньо-професiйними програмами), осiб
(прiзвище та iнiцiали), якi подали заяви щодо вступу, ix рекомендування до
зарахування та зарахування до I-{eHTpy здiйснюсться на пiдставi даних
еДЕБО через роздiл <Вступ> веб-сайту еДЕБО за адресою:
https://vstup.edbo.gov.ua/, а також iнформацiйними системами (вiдповiдно до
;1оговорitз, укладених власниками (розпорядниками) таких систем
,гехнi.Iним адмi HicTpaTopoм еДЕБо).


