
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о. ректора
Державного університету «Одеська
політехніка»

/< & ■ . 2020 р. №

^ктора Держакйбго університету 
са політехніка»

Г.О. Оборський

Правила прийому
до Відокремленого структурного підрозділу 

«Березівське вище професійне училище 
Державного університету «Одеська політехніка» 

для здобуття освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра 

в 2021 році

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою Відокремленого 
структурного підрозділу «Березівське 
вище професійне училище Державного

Одеса-2020



І. Загальні положення

1.1. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-професійного рівня 
фахового молодшого бакалавра є ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення 
освітньої діяльності з фахової передвищої освіти та затверджені педагогічною радою Правила 
прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Березівське вище професійне училище 
Державного університету «Одеська політехніка» (далі - Правила прийому).

1.2. Прийом на навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Березівське 
вище професійне училище Державного університету «Одеська політехніка» для здобуття 
освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра здійснюється на конкурсній 
основі за джерелами фінансування, передбаченими окремим розділом цих Правил.

1.3. Організацію прийому вступників до закладу освіти здійснює приймальна 
комісія, склад якої затверджено наказом директора училища.

Головою приймальної комісії призначено директора закладу освіти. Приймальна 
комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим 
педагогічною радою закладу освіти відповідно до Положення про приймальну комісію 
закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 
2015 року № 1085. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року 
за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднено на сайті 
училища.

Директор Відокремленого структурного підрозділу «Березівське вище професійне 
училище Державного університету «Одеська політехніка» забезпечує дотримання 
законодавства України, правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи 
приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для 
видання відповідного наказу керівником закладу освіти та/або виконання процедур вступної 
кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання до закладу освіти, вирішуються 
приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на 
веб-сайті (веб - сторінці) закладу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх 
прийняття.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:
вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо - 
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання, вступного іспиту, фахового випробування тощо; 
всту пний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь 
та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до 
конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в 
конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань:
вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну 
конкурсну пропозицію:
єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) автоматизована 
система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі 
персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб 
фізичних та юридичних осіб;
квота-1 - визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення, 
яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі 
вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;
квота-2 - визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення в 
уповноважених закладах освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що 
мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для 
здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на 
тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
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України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 
травня 2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560) та Порядку прийому для здобуття 
вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є 
тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганський областях, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 21.06.2016 року № 697;
конкурсна пропозиція - пропозиція закладу освіти щодо кількості місць для прийому 
вступників, на певну спеціальність, форму здобуття освіти, курс, з переліком конкурсних, 
предметів, творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо 
кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні 
конкурсні пропозиції;
конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за 
результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 
0.001 відповідно до цих Правил прийому;
конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі 
конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра відповідно до цих Правил (незалежно від форми власності закладу освіти та 
джерел фінансування навчання);
конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого 
враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо 
професійного рівня фахового молодшого бакалавра;
небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для 
навчання за державним або регіональним замовленням;
основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною 
кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг 
державного або регіонального замовлення);
право на зарахування за квотами - право вступника, щодо зарахування на навчання до 
закладу освіти за квотою-1, квотою-2, що реалізується відповідно до цих Правил; 
рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування, на 
навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил прийому; 
термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість 
населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про 
фахову перевищу освіту» та «Про освіту»;
технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з 
питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), що підтверджується 
актом про допущену технічну помилку;
фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку 
здатності до опанування освітньої програми освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей.

II. Прийом на навчання до закладу освіти

2.1. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 
приймаються:

- особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, 
незалежно від здобутого профілю) та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 
робітника;

- особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Для 
здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які 
здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну 
середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 
ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план.
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2.2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.
2.3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 
266

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які 
самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за освітньо-професійним 
ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій (Додаток 1).

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною 
мовою.

2.4. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного 
висновку про її проходження рекомендуються до зарахування при наявності 
підтверджуючих документів:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
особи з інвалідністю І та II груп та діти з інвалідністю віком до і 8 років, яким не 

протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
діти із сімей учасників ліквідації та потерпілих від наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС;
діти із сімей працівників МВС України та військовослужбовців, один із батьків 

яких загинув при виконанні службових обов’язків чи помер від ран. каліцтва при їх 
виконанні або став інвалідом; діти учасників бойових дій.

2.5. Особливості прийому до закладів освіти осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються 
наказом № 560.

2.6. Особливості прийому до закладу освіти осіб, місцем проживання яких є 
територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх 
здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї 
після 01 січня 2021 року, визначаються наказом № 697.

III. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного 
’ ступеня фахового молодшого бакалавра

3.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра здійснюється:

- за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах освіти
(регіональне замовлення);

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових 
державних кредитів для здобутті фахової передвищої освіти здійснюється відповідно 
до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої 
освіти, затвердженого постановою КМ України 29 серпня 2018 року № 673;

- за ваучерами;
- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту 
на конкурсній основі відповідно до стандартів фаховової передвищої освіти, якщо вони не 
здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для 
здобуття фахової передвищої освіти за денною формою на підставі угод, укладених між 
закладом освіти та фізичною або юридичною особою. Пільговий довгостроковий кредит для 
здобуття фахової передвищої освіти - студентам, які відповідно до Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому 
законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до
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закінчення ними відповідно державного чи комунального закладу освіти, але не довше ніж 
до досягнення 23 років.

3.3. Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають 
право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у 
закладах фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової передвищої 
освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової 
передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету.

IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

4.1. Прийом на навчання до закладу освіти здійснюється в межах ліцензованого 
обсягу. Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає 
максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі, яким заклад 
освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до 
ліцензійних умов.

4.2. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на спеціальності та 
форми здобуття фахової передвищої освіти, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів 
України, за регіональним замовленням (за кошти місцевого бюджету) - регіональним 
замовником. Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники 
здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі закладів освіти, 
спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм навчання 
та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл 
місць державного (регіонального) замовлення між основними конкурсними пропозиціями в 
межах відповідної спеціальності заклад освіти здійснює самостійно.

4.3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні 
пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом з 
урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних 
місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного 
(регіонального) замовлення.

4.4. Обсяг прийому за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) 
та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення), квот Іта 2 складає 20 %.

V. Строки-прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання

5.1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо- 
кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною формою навчання прийом 
заяв та документів починається 1 липня та закінчується 12 серпня 2021 року;

5.1.2. Фахові випробування та вступний іспит проводяться з 16 серпня до 20 серпня 
2021 року:

5.1.3. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі фахових випробувань 
(у тому числі за співбесідою, квотами 1 та 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 освітньо - 
професійного рівня фахового молодшого спеціаліста за державним або регіональним 
замовленням та оприлюднюється не пізніше І200год. 27 серпня 2021 року;

5.1.4. Додаткове зарахування встуцників відбувається:
за державним або регіональним замовленням - не пізніше 15 вересня 2021 року;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 15 вересня 2021 року;
5.1.5. Списки осіб, рекомендованих до зарахування за квотами-2, з повідомленням 

про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням оприлюднюються не пізніше 
27 серпня 2021 року.
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VI. Порядок прийому заяв та документів для участі 
у конкурсному відборі на навчання до закладу

6.1. Вступники для здобуття освітньо-професійного рівня фахового молодшого 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та рівня кваліфікованого робітника за 
денною формою навчання подають заяви у паперовій формі.

6.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії 
закладу освіти. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється 
уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

6.3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності 
(предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Під 
час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з 
таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь в 
конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання 
рекомендації за цією конкурсною пропозицією за регіональним замовленням»;

«Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують 
на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

6.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто 
оригінали:

документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що посвідчують громадянство, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа;
документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо - 

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на 

участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі 
повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 
переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на 
територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 
подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом 
№ 697 відповідно.

У разі відсутності документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь 
вищої освіти подається довідка державного підприємства Інфоресурс про його здобуття, у 
тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень.

6.5. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для 
зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або 
квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій 
формі у визначені Правилами прийому до них терміни. Не подані своєчасно документи, що 
засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на 
участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1. квотою-2, 
унеможливлюють їх реалізацію.

6.6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 
особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної 
загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення та за 
рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно 
з виконанням вимог для зарахування на місця регіонального замовлення. Не подані
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своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на 
переведення на вакантні місця регіонального замовлення та за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

6.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією 
закладу освіти. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про 
приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не 
приймаються.

6 .8. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов 
для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів 
та/або квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти 
фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення та за 
рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, 
поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і 
вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО.

6.9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення 
про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти 
протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів 
вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому 
документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб- 
сайті закладу освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і 
сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт 
наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, 
зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві 
вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій 
формі.

6.11. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО. може бути скасована закладом освіти 
на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на 
навчання для паперових заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення 
відповідних даних до ЄДЕБО. що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 
сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 
анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в 
день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до 
списків рекомендованих до зарахування на навчання.

6.12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і 
встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання 
в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
27 травня 2015 року за № 614/27059.

і

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

7.1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань. Для 
вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та 
фахових вступних випробувань;

7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується 
відповідно до цих Правил прийому.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття освітньо-професійного
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ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати вступного іспиту з 
української мови або бали зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 
літератури 2018, 2019, 2020 та 2021 років та фахового вступного випробування.

7.4. Конкурсний бал (КБ) розраховується:
Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за 

формулою:
конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2 +ОУ,
де ПІ - оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови.
У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за 

відповідне випробування підвищується на 25%.
У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 

2019, 2020 або 2021 року;
П2 -  оцінка фахового вступного випробування;
ОУ -  бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.
Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І -  III ступенів) III етапу 

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з професій 2021 року останній доданок встановлюється 
рівним 100.

7.5. Середній бал додатка до диплому кваліфікованого робітника повинен складати 
7,0 балів (обрахованого у шкалу 100-200) (Додаток 2).

7.6. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково 
оприлюднюються на веб-сайтах (веб-сторінках) закладу. У програмах мають міститися 
критерії оцінювання підготовленості вступників.

7.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 
визначений розкладом час. особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 
Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після 
дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у 
конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не 
допускається.

7.8. Відомості 'щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних 
показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після 
відповідного повідомлення ЄДЕБО вносять відповідні зміни в документацію, перераховують 
конкурсний бал.

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій
послідовності: - вступники, які мають право на зарахування за результатами
співбесіди; - вступники, які мають право на зарахування за квотами;
- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
8.2. Вступники, які мають цраво на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом. У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу 
категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;
- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо 

кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не 

дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна 
комісія-ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками 
документів та вносить його до ЄДЕБО.
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8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
- прізвище, ім’я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти- 

1 або квоти-2.
8.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті закладу.
8.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або 

регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною 
комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії,

Додаток 1 
до правил прийому 

на навчання для здобуття 
освітньо-професійного рівня 

фахового молодшого бакалавра 
в 2021 році (розділу II. пункт 3)

Перелік спеціальностей (спеціалізацій), 
за якими оголошується прийом на навчання з підготовки 

за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, ліцензовані 
обсяги та нормативні терміни навчання

Галузь знань Найменування
спеціальності

Ліцензов
аний
обсяг

Основна
конкурсна
пропозиція

Нормативні
терміни

навчання

Шифр Найменування Код Найменування Денна
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Денна
форма

навчання

18 Виробництво 
та технології

181 Харчові
технології

60 50 1 рік
8 місяців

18 Виробництво 
та технології

182 Технології
легкої

промисловості

ЗО 25 1 рік
10 місяців
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Додаток 2 
до правил прийому 
на навчання для здобуття 
освітньо-професійного рівня 
фахового молодшого бакалавра

* в 2021 році (розділу УІІдіункт 5)

Таблиця
переведення середнього бала документа 

про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника,
обрахованого за 12-бальною шкалою,

1 100 3,8 118 6,6 146 9,4 174

іл 100 3,9 119 6,7 147 9,5 175

1,2 100 4 120 6,8 148 9,6 176

1.3 100 4,1 121 6.9 149 9.7 177

1,4 100 4,2 322 7 150 9,8 178

1.5 100 4,3 123 7,1 151 9,9 179

1.6 100 4,4 124 7,2 152 10 180

1,7 100 4,5 125 7,3 153 10,1 181

1,8 100 4,6 126 7,4 154 10,2 182

1.9 100 4,7 127 7,5 155 10,3 183

2 100 4,8 128 . 7,6 156 10,4 184

2.1 101 4,9 129 7,7 157 10,5 185

2.2 102 5 130 7,8 158 10,6 186

■ 2.3 103 5,1 131 7.9 159 10,7 187

2.4 104 5,2 132 8 160 10,8 188

2,5 105 5,3 І2>2> 8,1 161 10,9 189

2.6 106 5,4 134 8.2 162 11 190

2,7 107 5,5 135 8,3 163 11,1 191

2,8 108 5,6 136 8,4 164 11,2 192

2.9 109 5,7 137 8,5 165 11.3 193

3 110 5,8 138 8,6 166 11,4 194
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3.1 111 5,9 139 8,7 167 11,5 195

3.2 112 6 140 8,8 168 11,6 196

3,3 113 6,1 141 8,9 169 П.7 197

3,4 114 6,2 142 9 170 11,8 198

3.5 115 6,3 143 9,1 171 . 11,9 199

3,6 116 6,4 144 9.2 172 12 200

3.7 117 6,5 145 9.3 173
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