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училища деревообробки для здобуття
освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра
у 2021 році
розроблені відповідно до законодавства України,
Умов прийому на навчання до закладів
фахової передвищої освіти у 2021 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
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Київ
2020

І. Заг аль ні п оложен ня
1. Правила прийому до Київського вищого професійного училища
деревообробки (далі - Училище) для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодш ого бакалавра (далі - Правила прийому) розроблені
відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до закладів
фахової передвищ ої освіти у 2021 році, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 30.10.2020
№ 1342 (далі - Умови прийому),
затверджені педагогічною радою Училища, внесені до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти, вебсайту У чилищ а та діють до 31 грудня 2021
року.
2. Провадження освітньої діяльності для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодш ого бакалавра в Училищі здійснюється відповідно до
ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої
освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
21.11.2019 № 986-л за акредитованою освітньо-професійною програмою
«Обробка деревини» спеціальності 205 «Лісове господарство», затвердженої
наказом М іністерства освіти і науки України від 09.07.2019 № 944.
3. Прийом до Училища для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
фахового молодш ого бакалавра здійснюється на конкурсній основі за рахунок
видатків з бюджету міста Києва на оплату послуг з підготовки фахових
молодш их бакалаврів
на умовах регіонального замовлення та за кошти
фізичних та ю ридичних осіб в межах ліцензованого обсягу.
4. Організацію прийому вступників до У чилищ а здійснює приймальна
комісія, склад якої затверджується наказом директора Училища. Головою
приймальної комісії призначається директор Училища.
Директор Училищ а забезпечує дотримання законодавства України, у
тому числі Умов прийому, цих Правил прийому, а також відкритість та
прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу директором Училища та виконання
процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов'язані з прийомом до Училища, вирішуються
приймальною комісією на її засіданнях.
5. У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:
вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до
здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодш ого бакалавра, що
проводиться у формі вступного іспиту та фахового випробування;
вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає
перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за
результатами якого вступнику нараховуються бали, які враховуються в
конкурсному балі вступника;
вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному
відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодш ого бакалавра;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - ЄДЕБО) 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 бюджетних місць, яка
може бути використана для позачергового прийому вступників;
конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої
входять
результати
вступних
випробувань
та
інші
показники,
що
обраховуються (з точністю до 0,01) відповідно до цих Правил прийому;
конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція Училищ а щодо прийому
вступників на спеціальність, форму навчання, курс, строк навчання на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня;
конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка
обраховується за результатами вступних випробувань відповідно до Умов
прийому та цих Правил прийому;
конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні
пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодш ого бакалавра;
конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень
з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до
Училища для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра;
основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна
пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за
регіональним
замовленням;
право на зарахування за квотою - право вступника щодо зарахування на
навчання до Училища за к во то ю -1;
рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю
зарахування на навчання, що формується відповідно до цих Правил прийому;
фахове випробування - форма вступного випробування для вступу для
здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодш ого бакалавра на
основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника,
яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної
програми освітньо-професійного ступеня фахового молодш ого бакалавра на
основі здобутих раніше компетентностей.
II. П р ий ом на навчання
1. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра приймаються особи, які здобули:
повну загальну середню освіту;
освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.
3. Ф орма здобуття освіти - денна.
4. Прийом на навчання проводиться за освітньо-професійною програмою
«Обробка деревини» спеціальності 205 «Лісове господарство» відповідно до

Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищ ої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2015 року № 266.
Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсну пропозицію
відповідно до регіонального замовлення на підготовку фахових молодших
бакалаврів у 2021 році та відповідно до наявної ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти.
III. Д ж е р е л а ф ін а н су в а н н я здобуття о с в іт н ь о - п р о ф е сій н о г о ступеня
ф а хов ог о м о л о д ш о г о бак алавр а

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня
фахового молодш ого бакалавра здійснюється:
за рахунок видатків
з бюджету міста Києва на оплату послуг з
підготовки фахових молодш их бакалаврів на умовах регіонального замовлення
в Училищі;
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого
обсягу (на умовах контракту).
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати в Училищі
освітньо-професійний ступінь фахового молодш ого бакалавра на конкурсній
основі відповідно до стандартів фахової передвищ ої освіти, якщо вони не
здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного
або місцевого бюджету.
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IV. О бсяг и п ри й о м у та обсяг регіон аль ного за м овлен ня

1. Прийом до Училищ а для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодш ого бакалавра за освітньо-професійною програмою „Обробка
деревини“ спеціальності 205 „Лісове господарство" на 2021 рік здійснюється в
межах ліцензованого обсягу і складає 20 осіб.
2. Обсяг прийому відповідно до регіонального замовлення на підготовку
фахових м олодш их бакалаврів в Училищі у 2021 році складає 15 осіб.
3. Загальний обсяг бюджетних місць — 15, квота-1 - 1 бюджетне місце.
4. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб визначається у
межах різниці між ліцензованим обсягом та обсягом регіонального замовлення
і складає 5 осіб у 2021 році.

О бсяг прийом у та обсяг регіонального зам овлення
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V. С тр ок и п р и й о м у заяв та до к у м ен т ів , к о н к у р с н о г о відбору та
за рах уван ня на н авч ан ня
Етани в ст уп н ої к ампан ії
Прийом заяв та документів
Проведення вступних випробувань
Оприлюднення рейтингового списку
вступників
Зарахування вступників

Тер м ін и
01 липня - 13 липня
14 липня - 16 липня
17 липня

27 серпня

VI.
П о р я д о к п ри йом у заяв та д о к у м е н т ів
дл я участі у к о н к у р с н о м у відборі на навчан ня

1. Вступники для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра подають заяви у паперовій формі.
2. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної
комісії Училища.
3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто
оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військово-облікових документів;
документа державного зразка про отримання повної загальної середньої
освіти та додатка до нього;
документа
державного
зразка
про
раніше
здобутий
освітньокваліфікаційний
рівень
кваліфікованого
робітника,
на
основі
якого
здійснюється вступ, і додатка до нього;
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за
квотою -1.
4. До заяви у паперовій формі додаються такі документи:
дві копії документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України
«Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус»;
копію військово-облікового документа (у
військовозобов'язаних
військових квитків або тимчасових посвідчень, у призовників - посвідчень про

приписку
до
призовних
дільниць),
крім
випадків,
передбачених
законодавством;
оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітньокваліфікаційний
рівень, на основі якого здійснюється вступ, та оригінал
додатка до нього;
медичну довідку за формою 086-у;
6 кольорових фотокарток стандартного розміру, що використовується
для документів, які засвідчують особу;
копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за
к вотою -1;
2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
5.
Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до
Училища протягом трьох робочих днів з дати подачі заяви та документів.
Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на
вебсайті Училищ а на підставі результатів вступних випробувань, внесених до
ЄДЕБО.
VII. К он к у р с н и й відбір, його орган ізація та проведення

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра
здійснюється за результатами
вступних фахових випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови
або іспиту з української мови (диктант)
за вибором
вступника та фахового вступного випробування (тестів).
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала.
3. Для конкурсного відбору зараховуються результати зовнішнього
незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового
вступного випробування.
4. Конкурсний бал (КБ) обчислюється за формулою:
конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2 + ОУ,
де ПІ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного
іспиту з української мови. Замість результатів з української мови можуть
використовуватися результати з української мови і літератури.
У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал
вступника за вступне випробування з української мови підвищується на 25
відсотків.
У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
П2 - оцінка фахового вступного випробування;
ОУ - бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з
професій деревообробного напрямку. Оцінки вступних іспитів виставляються
за шкалою 100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами 1-ІII ступенів) III етапу
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2021 року, за умови їх
проведення, останній доданок встановлюється рівним 100.
Оцінки за вступний іспит з української мови (диктант) виставляються за
шкалою 100-200 відповідно до Таблиці переведення середнього балу за
вступний іспит, обрахованого за 12-бальною шкалою, в рейтингову шкалу (від
100 до 200 балів) (Додаток 1).
Оцінювання фахового вступного випробування (тестування) за шкалою
100-200 здійснюється відповідно до
Таблиці
результативності фахового
вступного випробування (тестування) за рейтинговою шкалою від 100 до 200
балів (Додаток 2).
М інімальна кількість балів за шкалою 100-200, за якими вступник
допускається до участі в конкурсі, за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання або вступного іспиту з української мови встановлюється на рівні
120 балів, із фахового вступного випробування - на рівні 160 балів.
5. Програми вступного іспиту з української мови та фахового вступного
випробування затверджуються головою приймальної комісії Училища не
пізніше 31 березня 2021 року та оприлюдню ються на вебсайті Училища. У
програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.
Вступні іспити проводяться з урахуванням необхідності створення
безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних умов.
6. Особи, 'які без поважних причин (визнаних такими за рішенням
приймальної комісії) 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. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна
комісія Училища, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом
Училища.
8. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до
ЄДЕБО.
VIII. Сп еціаль ні ум ови участі в к о н к у р с н о м у відборі для здобуття
о св і т н ь о - п р о ф е с ій н о г о ступеня ф а хов ог о м о л о д ш о г о бакал ав ра

1.
Спеціальною умовою участі у конкурсному відборі під час вступу для
здобуття фахової передвиїцої освіти в Училищі є участь у конкурсному відборі
за квотою -1.
Спеціальними умовами для здобуття фахової передвиїцої освіти за кошти
видатків з бюджету міста Києва (за регіональним замовленням) є:
зарахування за квотою -1;

переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, якщо вони
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.
2. М ожуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця
регіонального замовлення, якщо допущені до конкурсного відбору на основну
конкурсну пропозицію:
особи,
визнані
постраждалими
учасниками
Революції
Гідності,
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,
визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України;
діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
3. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному
відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра за регіональним замовленням, і не були зараховані на місця
регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних
засадах відповідно до конкурсного бала.
4. Підлягаю ть переведенню на вакантні місця регіонального замовлення,
якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на
конкурсну пропозицію:
діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Ф едерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період
участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Ф едерації у Донецькій та Луганській областях;
діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії
чи інших уш коджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а
також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших
держав під час цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання
ним обов'язків військової служби.
5. М ожуть бути переведені на вакантні місця регіонального замовлення,
якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на
конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких
встановлений причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,
хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія
1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія
2;
діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному
відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра за регіональним замовленням і не були зараховані на місця
регіонального замовлення.
6.
М ожуть бути переведені на вакантні місця регіонального замовлення,
якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:
особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщ ених осіб»;
діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей).
Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у
конкурсному відборі під час вступу, вноситься до СДЕБО (із доданням
сканованих копій документів, що підтверджують ці права).
IX. Р е й т и н г о в и й сп исок вступни ків та р е к о м е н д а ц ії до зарахуван ня

1. Рейтинговий список вступників формується в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за кво то ю -1;
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Рейтинговий список вступників, які мають право на зарахування на
загальних умовах, впорядковується за конкурсним балом від більшого до
меншого.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;
конкурсний бал вступника;
ознака підстав для зарахування за к вотою -1;
освітньо-професійний
ступінь,
спеціальність,
назва
конкурсної
пропозиції, форма здобуття освіти;
середній
бал
додатка
до
документа
про
здобутий
освітньокваліфікаційний рівень, ступінь вищої освіти;
4. Рейтинговий список формується приймальною комісією з ЄДЕБО та
оприлюднюється у повному обсязі на вебсайті Училища.
5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за рахунок
видатків з бюджету міста Києва (за регіональним замовленням), формуються

приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням
приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на вебсайгі
Училища відповідно до встановлених у цих Правилах прийому термінів.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників.
6.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування
розміщується на вебсайті Училища.
Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення
засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.
X. Орга нізація роботи п р и й м а л ь н о ї комісії

1. Приймальна комісія:
організовує прийом заяв та документів;
проводить зі вступниками бесіди з питань умов навчання, матеріального
забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів,
працевлаштування після закінчення Училища;
організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до
Училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2. Правила прийому до Училища доводяться до відома вступників через
засоби масової інформації.
3. Графік роботи приймальної комісії:
понеділок - п ’ятниця: з 09.00 до 18.00;
субота: з 09.00 до 14.00;
вихідний день: неділя.
4. Для іногородніх здобувачів освіти, що потребують місця проживання
на період навчання в Училищі, надаються ліжко-місця в гуртожитку Училища.
Надання місця в гуртожитку
здійснюється на підставі наказу директора
Училища та шляхом оформлення договору на проживання.
5. П риймальна комісія Училища розпочинає роботу з 01 червня 2021
року.
XI. Ре алізація права вст уп ни ків иа обранн я місця навчання

1. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов
прийому на навчання для здобуття фахової перед вищ ої освіти та цих Правил
прийому.
2. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
додатково укладається договір (контракт) між Училищем та фізичною або
юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або іншої
особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.
Договір (контракт) про надання освітніх послуг між Училищем та
фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти

фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про
зарахування. Якщ о договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати
видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
3.
Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця
регіонального замовлення, і в установлені строки виконали вимоги до
зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.
XII. Н аказ про за р ахув а нн я
1. Наказ про зарахування на навчання видається директором Училища на
підставі рішення приймальної комісії за п'ять днів до початку навчального
року. Наказ про зарахування на навчання формується в ЄДЕБО та
оприлюдню ється на вебсайті Училища у вигляді списку зарахованих.
2. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування
(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до
Училища за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються
подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про
відрахування.
3. Якщ о особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10
календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині,
що стосується цієї особи.
XIII. Ви м ог и до П р а в и л п р и й о м у

1. Правила прийому в 2021 році розробляються відповідно до
законодавства України, затверджуються педагогічною радою Училища,
розміщуються на вебсайті Училища і вносяться до СД ЕБО до 31 грудня 2020
року. Правила прийому діють протягом календарного року.
2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.
Правила прийому повинні містити:
перелік освітньо-професійних програм, а також конкурсних пропозицій,
за якими здійснюється прийом;
порядок проведення конкурсного відбору, корегування рейтингових
списків, корегування списків рекомендованих до зарахування та строки
зарахування вступників;
перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;
порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
порядок і строки прийому заяв та документів;
порядок
проведення
вступних
випробувань,
спосіб
та
місце
оприлюднення їх результатів;
порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних
випробувань;
умови поселення вступників до гуртожитку;

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних
випробувань;
наявність місць, що фінансуються за регіональним замовленням. Строки
оприлюднення перших рейтингових списків рекомендованих вступників;
вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;
квоти для прийому за кошти бюджету міста Києва (за регіональним
замовленням) окремих категорій вступників відповідно до законодавства;
3. Правила прийому повинні визначати порядок та умови зберігання робіт
вступників. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань,
зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається
відповідний акт. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, зберігаються
не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.
4. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб визначається в
Правилах прийому в межах різниці між ліцензованим обсягом та обсягом
регіонального замовлення.
5. К в о та -1 встановлюється в Правилах прийому в межах десяти відсотків
(але не менше одного місця) загального обсягу регіонального замовлення.
XI V. Заб ез печен ня відкритості га прозорості
при пров еденні п р и й о м у на навч ан ня

1. Училищ е створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на
здійснення освітньої діяльності, сертифікатами на акредитацію відповідної
спеціальності (освітньо-професійної програми) Правила прийому, відомості про
ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням, у тому
числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою, оприлюднюються
на вебсайті Училища.
2. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що
фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання, осіб, які подали
заяву щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до
Училища здійснюється на підставі даних СДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту
СДЕБО за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/.

Додаток 1
до Правил прийому
до Київського вищого
професійного училища
деревообробки для здобуття
освітньо-професійного ступеня
фахового молодш ого бакалавра
у 2021 році
Та бли ця
пе рев ед ен ня сер ед нь ог о балу за вступ ни й іспит
з у к р а ї н с ь к о ї мови (диктант) , о б р ах ов ан ого за 12-бальн ою шк алою ,
в р ей ти н гову ш к алу від 100 до 200 балів

Бал за
вступний
іспит за 12бальною
шкалою

Бал за вступний іспит за шкалою
від 100 до 200 балів
та результативність вступного
іспиту

1

не склав

2

не склав

3

не склав

4

120

5

130

6

140

7

150

8

160

9

170

10

180

11

190

12

200

Додаток 2
до Правил прийому
до Київського вищого
професійного училищ а
деревообробки для здобуття
освітньо-професійного ступеня
фахового молодш ого бакалавра
у 2021 році
Та бли ця
р езу ль тати вност і ф а хов ог о вступно го в и п р о б у в а н н я (тестуванн я)
за р е й ти н г о в о ю ш к а л о ю від 100 до 200 балів

Набрана
кількість
балів за
вступний
іспит за
шкалою
100-200
балів

Результат
за вступний
іспит
за шкалою
від 100 до
200 балів

Набрана
кількість
балів за
вступний
іспит за
шкалою
100-200
балів

Результат
за вступний
іспит
за шкалою
від 100 до
200 балів

Набрана
кількість
балів за
вступний
іспит за
шкалою
100-200
балів

Результат
за вступний
іспит
за шкалою
від 100 до
200 балів

100

не склав

134

не склав

168

168

102

не склав

136

не склав

170

170

104

не склав

138

не склав

172

172

106

не склав

140

не склав

174

174

108

не склав

142

не склав

176

176

110

не склав

144

не склав

178

178

112

не склав

146

не склав

180

180

1 14

не склав

148

не склав

182

182

1 16

не склав

150

не склав

184

184

118

не склав

152

не склав

186

186

120

не склав

154

не склав

188

188

122

не склав

156

не склав

190

190

124

не склав

158

не склав

192

192

126

не склав

160

160

194

194

128

не склав

162

162

196

196

130

не склав

164

164

198

198

132

не склав

166

166

200

200

І. Загаль ні п ол ожен ня
1. Правила прийому до Київського вищого професійного училища
деревообробки (далі - Училище) для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодш ого бакалавра (далі - Правила прийому) розроблені
відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до закладів
фахової передвищ ої освіти у 2021 році, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 30.10.2020
№ 1342 (далі - Умови прийому),
затверджені педагогічною радою Училища, внесені до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти, вебсайту Училищ а та діють до 31 грудня 2021
року.
2. Провадження освітньої діяльності для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра в Училищі здійснюється за
акредитованою освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової
продукції» спеціальності 181 «Харчові технології».
3. Прийом до Училища для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
фахового молодш ого бакалавра здійснюється на конкурсній основі за рахунок
видатків з бюджету міста Києва на оплату послуг з підготовки фахових
молодших бакалаврів
на умовах регіонального замовлення та за кошти
фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу.
4. Організацію прийому вступників до Училищ а здійснює приймальна
комісія, склад якої затверджується наказом директора Училища. Головою
приймальної комісії призначається директор Училища.
Директор Училищ а забезпечує дотримання законодавства України, у
тому числі Умов прийому, цих Правил прийому, а також відкритість та
прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу директором Училищ а та виконання
процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов'язані з прийомом до Училища, вирішуються
приймальною комісією на її засіданнях.
5. У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:
вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до
здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодш ого бакалавра, що
проводиться у формі вступного іспиту та фахового випробування;
вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає
перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за
результатами якого вступнику нараховуються бали, які враховуються в
конкурсному балі вступника;
вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному
відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодш ого бакалавра;
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - ЄДЕБО) 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;

к в о т а-1 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка
може бути використана для позачергового прийому вступників;
конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої
входять
результати
вступних
випробувань
та
інші
показники,
що
обраховуються (з точністю до 0,01) відповідно до цих Правил прийому;
конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція Училища щодо прийому
вступників на спеціальність, форму навчання, курс, строк навчання на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня;
конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка
обраховується за результатами вступних випробувань відповідно до Умов
прийому та цих Правил прийому;
конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні
пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодш ого бакалавра;
конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень
з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до
Училища для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра;
основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна
пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за
регіональним
замовленням;
право на зарахування за квотою - право вступника щодо зарахування на
навчання до Училищ а за к вотою -1;
рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю
зарахування на навчання, що формується відповідно до цих Правил прийому;
фахове випробування - форма вступного випробування для вступу для
здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодш ого бакалавра на
основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника,
яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної
програми освітньо-професійного ступеня фахового молодш ого бакалавра на
основі здобутих раніше компетентностей.
II. Пр ийом на навчання

1. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра приймаються особи, які здобули:
повну загальну середню освіту;
освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.
3. Форма здобуття освіти - денна.
4. Прийом на навчання проводиться за освітньо-професійною програмою
«Виробництво харчової продукції» спеціальності 181 «Харчові технології»
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.

П рийом вступників на навчання проводиться на конкурсну пропозицію
відповідно до регіонального замовлення на підготовку фахових молодших
бакалаврів у 2021 році та відповідно до наявної ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері фахової гіередвищої освіти.
III. Д ж е р е л а ф ін а н су в а н н я зд обуття о с в іт н ь о - п р о ф е с ій н о г о ступеня
фа ховог о м о л о д ш о г о бак ал ав р а

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня
фахового молодш ого бакалавра здійснюється:
за рахунок видатків
з бюджету міста Києва на оплату послуг з
підготовки фахових молодш их бакалаврів на умовах регіонального замовлення
в Училищі;
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого
обсягу (на умовах контракту).
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати в Училищі
освітньо-професійний ступінь фахового молодш ого бакалавра на конкурсній
основі відповідно до стандартів фахової передвищ ої освіти, якщо вони не
здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного
або місцевого бюджету.
Вартість н авч ан н я $а кош ти ф ізичних або ю р и д и ч н и х осіб у 2021 році
Шифр
галузі
18

Найменування
галузі знань
Виробництво та
технології

Код та
назва
спеціальності
181
Харчові
технології

Освітньопрофесійна
програма
Виробництво
харчової
продукції

Ліцензований Термін навчання
обсяг, осіб
(денна форма)
20

Вартість
одного року
навчання, грн

2 роки

7850

IV. О бс яг и п ри йом у та обсяг регіон а ль ного зам ов лен ня

1. Прийом до Училищ а для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодш ого бакалавра за освітньо-професійною
програмою
«Виробництво харчової продукції» спеціальності 181 «Харчові технології» на
2021 рік здійснюється в межах ліцензованого обсягу і складає 20 осіб.
2. Обсяг прийому відповідно до регіонального замовлення на підготовку
фахових молодш их бакалаврів в Училищі у 2021 році складає 15 осіб.
3. Загальний обсяг бюджетних місць - 15, квота-1 - 1 бюджетне місце.
4. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб визначається у
межах різниці між ліцензованим обсягом та обсягом регіонального замовлення
і складає 5 осіб у 2021 році.

О бсяг прийом у та обсяг регіон ального зам овлення
Шифр
галузі

18

Найменування
галузі знань

Виробництво та
технології

Код та
назва
спеціальності
181
Харчові
технології

Освітньопрофесійна
програма
Виробництво
харчової
продукції

Ліцензований
обсяг, осіб

20

Обсяг
регіонального
замовлення,
осіб
15

Обсяг
прийому
на
умовах
контракту, осіб
5

V. С т р о к и п ри й о м у заяв та д ок ум ен тів, к о н к у р с н о г о відбору та
зараху ван ня на на вчан ня
Етапи в с т у п н о ї кампанії
Прийом заяв та документів
Проведення вступних випробувань
Оприлюднення рейтингового списку
вступників
Зарахування вступників

Тер м ін и
01 липня - 13 липня
] 4 липня - 16 липня
17 липня

27 серпня

VI.
П о р я д о к п р и й о м у заяв та д о к у м е н т ів
для участі у к о н к у р с н о м у відборі на нав ча ння

1. Вступники для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра подають заяви у паперовій формі.
2. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної
комісії Училища.
3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто
оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військово-облікових документів;
документа державного зразка про отримання повної загальної середньої
освіти та додатка до нього;
документа
державного
зразка
про
раніше
здобутий
освітньокваліфікаційний
рівень
кваліфікованого
робітника,
на
основі
якого
здійснюється вступ, і додатка до нього;
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за
кво то ю -1.
4. До заяви у паперовій формі додаються такі документи:
дві копії документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України
«Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус»;
копію військово-облікового документа (у
військовозобов'язаних військових квитків або тимчасових посвідчень, у призовників - посвідчень про

приписку
до
призовних
дільниць),
крім
випадків,
передбачених
законодавством;
оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітньокваліфікаційний
рівень, на основі якого здійснюється вступ, та оригінал
додатка до нього;
медичну довідку за формою 086-у;
6 кольорових фотокарток стандартного розміру, що використовується
для документів, які засвідчують особу;
копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за
к вотою -1;
2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
5.
Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і прийм
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до
Училищ а протягом трьох робочих днів з дати подачі заяви та документів.
Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на
вебсайті Училищ а на підставі результатів вступних випробувань, внесених до
ЄДЕБО.
VII. К о н к у р с н и й відбір, його організація га проведен ня

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодш ого бакалавра
здійснюється за результатами
вступних фахових випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови
або іспиту з української мови (диктант)
за вибором
вступника та фахового вступного випробування (тестів).
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала.
3. Для конкурсного відбору зараховуються результати зовнішнього
незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового
вступного випробування.
4. Конкурсний бал (КБ) обчислюється за формулою:
конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2 + ОУ,
де ПІ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного
іспиту з української мови. Замість результатів з української мови можуть
використовуватися результати з української мови і літератури.
У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал
вступника за вступне випробування з української мови підвищується на 25
відсотків.
У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
П2 - оцінка фахового вступного випробування;
ОУ - бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з
професій відповідного напрямку. Оцінки вступних іспитів виставляються за
шкалою 100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) III етапу
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2021 року, за умови їх
проведення, останній доданок встановлюється рівним 100.
Оцінки за вступний іспит з української мови (диктант) виставляються за
шкалою 100-200 відповідно до Таблиці переведення середнього балу за
вступний іспит, обрахованого за 12-бальною шкалою, в рейтингову шкалу (від
100 до 200 балів) (Додаток 1).
Оцінювання фахового вступного випробування (тестування) за шкалою
100-200 здійснюється відповідно до
Таблиці
результативності фахового
вступного випробування (тестування) за рейтинговою шкалою від 100 до 200
балів (Додаток 2).
М інімальна кількість балів за шкалою 100-200, за якими вступник
допускається до участі в конкурсі, за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання або вступного іспиту з української мови встановлюється на рівні
120 балів, із фахового вступного випробування - на рівні 160 балів.
5. Програми вступного іспиту з української мови та фахового вступного
випробування затверджуються головою приймальної комісії Училища не
пізніше 31 березня 2021 року та оприлюдню ються на вебсайті Училища. У
програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.
Вступні іспити проводяться з урахуванням необхідності створення
безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних умов.
6. О с о б и ,'я к і без поважних причин (визнаних такими за рішенням
приймальної комісії) 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. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна
комісія Училища, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом
Училища.
8. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до
ЄДЕБО.
VIII. С п ец іа л ь н і ум ов и участі в к о н к у р с н о м у відборі для здобуття
о с в іт н ь о - п р о ф е сій н о г о ступеня ф а х о в о г о м о л о д ш о г о бак ала вр а

1.
Спеціальною умовою участі у конкурсному відборі під час вступу для
здобуття фахової передвищ ої освіти в Училищі є участь у конкурсному відборі
за квотою -1.
Спеціальними умовами для здобуття фахової передвищ ої освіти за кошти
видатків з бюджету міста Києва (за регіональним замовленням) є:
зарахування за к вотою -1;

переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, якщо вони
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.
2. М ож уть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця
регіонального замовлення, якщо допущені до конкурсного відбору на основну
конкурсну пропозицію:
особи,
визнані
постраждалими
учасниками
Революції
Гідності,
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «ГІро статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,
визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України;
діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
3. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному
відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра за регіональним замовленням, і не були зараховані на місця
регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних
засадах відповідно до конкурсного бала.
4. Підлягаю ть переведенню на вакантні місця регіонального замовлення,
якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на
конкурсну пропозицію:
діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Ф едерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період
участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Ф едерації у Донецькій та Луганській областях;
діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії
чи інших уш коджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а
також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших
держав під час цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання
ним обов'язків військової служби.
5. М ожуть бути переведені на вакантні місця регіонального замовлення,
якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на
конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких
встановлений причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,
хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія
1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія
2;
діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному
відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра за регіональним замовленням і не були зараховані на місця
регіонального замовлення.
6.
М ожуть бути переведені на вакантні місця регіонального замовлення,
якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:
особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей).
Інформація, щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у
конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням
сканованих копій документів, що підтверджують ці права).
IX. Р е й т и н г о в и й сп и со к вс туп ни ків та р е к о м ен д а ц ії до зарахуван ня

1. Рейтинговий список вступників формується в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за к вотою -1;
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Рейтинговий список вступників, які мають право на зарахування на
загальних умовах, впорядковується за конкурсним балом від більшого до
меншого.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;
конкурсний бал вступника;
ознака підстав для зарахування за квото ю -1;
освітньо-професійний
ступінь,
спеціальність,
назва
конкурсної
пропозиції, форма здобуття освіти;
середній
бал
додатка до
документа
про
здобутий
освітньокваліфікаційний рівень, ступінь вищої освіти;
4. Рейтинговий список формується приймальною комісією з ЄДЕБО га
оприлюднюється у повному обсязі на вебсайті Училища.
5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за рахунок
видатків з бюджету міста Києва (за регіональним замовленням), формуються

приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням
приймальної комісії, оприлюдню ються шляхом розміщення на вебсайгі
Училища відповідно до встановлених у цих Правилах прийому термінів.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників.
6.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування
розміщується на вебсайті Училища.
Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення
засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.
X. О рга нізац ія роботи п р и й м а л ь н о ї комісії

1. П риймальна комісія:
організовує прийом заяв та документів;
проводить зі вступниками бесіди з питань умов навчання, матеріального
забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів,
працевлаштування після закінчення Училища;
організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до
Училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2. Правила прийому до Училища доводяться до відома вступників через
засоби масової інформації.
3. Графік роботи приймальної комісії:
понеділок - п ’ятниця: з 09.00 до 18.00;
субота: з 09.00 до 14.00;
вихідний день: неділя.
4. Для іногородніх здобувачів освіти, що потребують місця проживання
на період навчання в Училищі, надаються ліжко-місця в гуртожитку Училища.
Надання місця в гуртожитку
здійснюється на підставі наказу директора
Училища та шляхом оформлення договору на проживання.
5. П риймальна комісія Училища розпочинає роботу з 01 червня 2021
року.
XI. Ре алізація права вступ ни ків на обранн я місця навчання

1. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов
прийому на навчання для здобуття фахової передвищ ої освіти та цих Правил
прийому.
2. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
додатково укладається договір (контракт) між Училищем та фізичною або
юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або іншої
особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.
Договір (контракт) про надання освітніх послуг між Училищем та
фізичною (юридичною ) особою, у разі зарахування на навчання за кошти

фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про
зарахування. Якщ о договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати
видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
3.
Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місц
регіонального замовлення, і в установлені строки виконали вимоги до
зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.
XII. Н ак аз про за р ах ув анн я
1. Наказ про зарахування на навчання видається директором Училища на
підставі рішення приймальної комісії за п'ять днів до початку навчального
року. Наказ про зарахування на навчання формується в ЄДЕБО та
оприлюднюється на вебсайті Училища у вигляді списку зарахованих.
2. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування
(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до
Училища за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються
подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про
відрахування.
3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10
календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині,
що стосується цієї особи.
XIII. В и м о г и до П р ави л п ри й о м у

1. Правила прийому в 2021 році розробляються відповідно до
законодавства України, затверджуються педагогічною радою Училища,
розміщуються на вебсайті Училища і вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2020
року. Правила прийому діють протягом календарного року.
2. Правила прийому оприлюдню ються державною мовою.
Правила прийому повинні містити:
перелік освітньо-професійних програм, а також конкурсних пропозицій,
за якими здійснюється прийом;
порядок проведення конкурсного відбору, корегування рейтингових
списків, корегування списків рекомендованих до зарахування та строки
зарахування вступників;
перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;
порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
порядок і строки прийому заяв та документів;
порядок
проведення
вступних
випробувань,
спосіб
та
місце
оприлюднення їх результатів;
порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних
випробувань;
умови поселення вступників до гуртожитку;

порядок і строки прииому заяв і документів, проведення вступних
випробувань;
наявність місць, що фінансуються за регіональним замовленням. Строки
оприлюднення перш их рейтингових списків рекомендованих вступників;
вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;
квоти для прийому за кошти бюджету міста Києва (за регіональним
замовленням) окремих категорій вступників відповідно до законодавства;
3. Правила прийому повинні визначати порядок та умови зберігання робіт
вступників. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань,
зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається
відповідний акт. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, зберігаються
не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.
4. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб визначається в
Правилах прийому в межах різниці між ліцензованим обсягом та обсягом
регіонального замовлення.
5. К во та-1 встановлюється в Правилах прийому в межах десяти відсотків
(але не менше одного місця) загального обсягу регіонального замовлення.
XI V. За безпе чен ня відкритості та прозорості
при про веден ні п р и й о м у на на вчання

1. Училище створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на
здійснення освітньої діяльності, сертифікатами на акредитацію відповідної
спеціальності (освітньо-професійної програми) Правила прийому, відомості про
ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням, у тому
числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою, оприлюднюються
на вебсайті Училища.
2. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що
фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання, осіб, які подали
заяву щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до
Училища здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту
ЄДЕБО за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/.

Додаток 1
до Правил прийому
до Київського вищого
професійного училища
деревообробки для здобуття
освітньо-професійного ступеня
фахового молодш ого бакалавра
у 2021 році
Та бли ця
пер еведен ня се ред нь ог о балу за вст уп ни й іспит
з у к р а ї н с ь к о ї мови (диктант) , о б р ахов ан ого за 12 -бальною ш к а л о ю ,
в р ей ти н гову ш к алу від 100 до 200 балів

Бал за
вступний
іспит за 12бальною
шкалою
1

Бал за вступний іспит за шкалою
від 100 до 200 балів
та результативність вступного
іспиту
не склав

2

не склав

3

не склав

4

120

5

130

6

140

7

150

8

160

9

170

10

180

11

190

12

200

Додаток 2
до Правил прийому
до Київського вищого
професійного училища
деревообробки для здобуття
освітньо-професійного ступеня
фахового молодш ого бакалавра
у 2021 році
Та бли ця
р ез уль тат и вност і ф аховог о вступ но го в и п р о б у в а н н я (тестуванн я)
за р е й ти н г о в о ю ш к а л о ю від 100 до 200 балів

Набрана
кількість
балів за
вступний
іспит за
шкалою
100-200
балів

Результат
за вступний
іспит
за шкалою
від 100 до
200 балів

Набрана
кількість
балів за
вступний
іспит за
шкалою
100-200
балів
134

Результат
за вступний
іспит
за шкалою
від 100 до
200 балів

Набрана
кількість
балів за
вступний
іспит за
шкалою
100-200
балів

Результат
за вступний
іспит
за шкалою
від 100 до
200 балів

не склав

168

168

136

не склав

170

170

не склав

138

не склав

172

172

106

не склав

140

не склав

108

не склав

142

не склав

1 10

не склав

144

1 12

не склав

1 14

100

не склав

102

не склав

104

Z 174

......

174

176

176

не склав

178

178

146

не склав

о
0о

180

не склав

148

не склав

182

182

1 16

не склав

150

не склав

184

184

118

не склав

152

не склав

186

186

120

не склав

154

не склав

188

188

122

не склав

156

не склав

190

190

124

не склав

158

не склав

192

192

126

не склав

160

160

194

194

128

не склав

162

162

196

196

130

не склав

164

164

оо
О

198

132

не склав

166

166

200

200

