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Правила прийому на навчанця до Вiдокремлецого структурного
пiдроздiлу <<Фаховий коледж морського транспорт.1y Нацiонального

унiверситету <<Одеська морська академi"r, у 202l роцi

Провадження освiтнъоi дiялъностi у Вiдокремленому структурному
пiдроздiлi <Фаховий коледж морського транспорту Нацiонального
Унiверситету <<Одеська морська академiл>>> здiйснюеться вiдповiдно до
лiцензii MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIни (серiя АЦ j\s 63673З вiд
02.07.20|6 року) та вiдомостей щодо права здiйснення ocBiTHboT дiяльностi у
сферi фаховоi передвищоi освiти (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
вiд 13.t|.20|9 року JФ 982-л.).

Правила прийому розробленi прийм€tльною комiсiею Вiдокремленого
структурного пiдроздiлу <<Фаховий коледж морського транспорту
Нацiонального унiверситету <<Одеська морська академiяп (да-rri - приймальна
комiсiя ВСП ФКМТ FIУ кОМА>) вiдповiдно до Умов прийому на навчаннrI
для здобуття освiтнъо - професiйного ступеня фахового молодшого
бакалаврав202l роцi, затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i наущц;
Украiни вiд 30 жовтня 2020 року J\Ъ 1342 та зареестрованих у MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 11 грудня 2020 року за }lb |2З5lЗ55I8.

I. Загальнi положення
1.1. У цих Правилах термiни вживаються в таких значеннях

ВсТУлне випробування оцiнювання пiдготовленостi вступника для
здобуття освiтнъо-професiйного ступенrI фахового молодшого бакалавра, що
проВоДиться у формi зовнiшнього незаlrежного оцiнювання, вступного
iспиту, спiвбесiди з конкурсного предмету (предметiв);

вступний iспит форма вступного випробування, що передбачае
оцiнювання рiвня знань, yMiHb та навичок вступника з конкурсного предмета,
реЗультати якого зараховуютъся до конкурсного бала вступника, або за
реЗультатами якого вступник допускасться до участi в конкурсному вiдборi
чи до iнших вступних випробувань;

вступник особа, яка подала заяву(и) про допуск до 1^TacTi в
КОнкУрсному вiдборi на одну (декiлька) конкурсних пропозицiй для здобуття
освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра;

квота-1 - визначена частина загального обсяry бюджетних мiсць, яка
МоЖе бути використана дJuI приЙому вступникiв, що мають право на вступ на
ocHoBi вступних iспитiв, rФiM осiб, якi мають право на квоту-2.

Квота-1 встановлюетъся в Правилах прийому в межах десяти вiдсоткiв
(але не Менше одЕого мiсця) загалъного обсягу державного або регiонального



замовлення за основними конкурсними пропозицiями i оголошуються
одночасно з оголошенням загаlrьного обсягу державного замовлення.

квота-2 - визначена частиЕа заг€uIьного обсяry бюджетних мiсцъ в

закладах освiти, розташованих у MicTax, в яких працюютъ ocBiTHi центри
<,Щонбас - Украiна> та <<Крим - Украiнa>> на базi закладiв вищоi та фаховоi
передвищоТ освiти, яка може бути використана для прийому вступникiв, що
мають право на вступ на ocнoBi вступних iспитiв вiдповiдно до Порядку
прийому для здобуття вищоi та професiйноi (професiйно- технiчноi) освiти
осiб, якi проживають на тимчасово окупованiй територiТ Автономноi
Республiки Крим та MicTa Севастополя, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд24 TpaBIuI 20|6 року J\b 560, заре€строваного у
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 31 травня2OIб року за Ns 795128925 (далi -

нак€в NЬ 560) та до Порядку прийомудля здобуття вищоТ, фаховоi передвищоi
та професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти осiб, мiсцем проживання яких е
тимчасово окупованi територii у,Щонецъкiй та Луганськiй областях,
затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 21 червня
2О116 року Jф 697, зареестрованого у MiHicTepcTBi юстицii УкраIни 01 ЙпЙ
20|6 року за }lb 9071290З7 (даrri - нак€Lз J\b 697).

Квота-2 встановлюеться в Правилах прийому в обсязi десяти вiдсоткiв
(але не менше одного мiсця) обсягу державного замовлення за вiдкритими та
закритими (фiксованими) конкурсними пропозицiями (з округленнrIм до
цiлого числа) i оголошуеться одночасно з оголошенням максимапьного
(загального) обсягу державного замовлення.

конкурсна пропозицiя - пропозицiя закладу освiти (вiдокремленого
структурного пiдроздiлу закладу освiти) щодо кiлъкостi мiсць для прийому
вступникiв на певнi спецiальностi (одну або декiлька спецiалiзацiй, ocBiTHbo-
професiйних програм), форму здобуття освiти, курс, з перелiком конкурсних
предметiв, вступних випробувань, строку навчання на ocHoBi здобутого
освiтнього (освiтньо-квалiфiкацiйного) рiвня або освiтнього ступеня.
Розрiзняють ocHoBHi та небюджетнi KoHKypcHi пропозицiТ. У разi якщо
конкурсна пропозицiя поеднуе декiлька освiтньо-професiйних програм тощо,
в правилах прийому зuвначаються порядок розподiлу здобувачiв мiж ними та
строки обрання здобувачами не ранiше двох мiсяцiв пiсля початку навчання.

конкурсниiтбал - комплексна оцiнка досягнеЕь встуIIника, яка
обраховуеться за результатами вступних випробувань та iншими
конкурсними пок€lзниками з точнiстю до 0,001 вiдповiдно до цих Правил
прийому;

конкурсний вiдбiр - гrроцедура вiдбору вступникiв на KoHKypcHi
пропозицii на ocHoBi конкурсних балiв для здобуття освiтньо-професiйного



ступенЯ фаховогО молодшого бакалавра вiдповiдно до цих Правил(незалежно вiд форми власностi закJIаду o."lr" Т;;йЪ;i.ur.r"чrr",
навчання);

конкурсний предмет - навчальний предмет (дисциплiна), рiвенънавч€tльНих досяГненЬ з якогО (якоi) враховуеться пiд 
"u" 

.r|оrеденнякончфсНого вiдбору на навчання до закJIадiв фаховоi передвищоf освiти;

небюджетна конкурсна пропозицiя - коЕкурсна пропозицiя, на яку ненадаються мiсця для навчання за кошти держ39н_о.оЪбо мiсцевого бюджеry(державним або регiоналъним замовленняй1; Н"бод*.r"i *йкурснiпропозицii можуть вноситись до е.ЩБО до'i4 ".р""" zЪzitоЪ-, вкJIючно.

основна
пропозицi".";::;{:;:LJ,Нх,"#'i'.l""'х],x"Н"#i;Ч)о**;"J#riЁ;
регiоналъним замовленням (загальний обсяг державного або регiональногозамовлення). До 28 лютого 2021 рокУ .uкrrад освiти' що претендУс2 наотриманIuI мiсцъ за державним фегiонаьним) замовленй,"-"ч пiдготовку заосвiтньо-професiйним ступенем фахового молодшого бакалавра дJuIверифiкацii перелi,,у .rr.цi€tлъностей вноситъ ло ещЕБо ocHoBHi KoHKypcHiпропозицii;

створення будь-яких нових конкурсних пропозицiй для здобуттяосвiтнъо- професiйного ступеня фчrйi перйищот освiти на oc'oBi повноiЗаГаЛЪНОi СеРеДНЬОi ОСВiТи у перiод з 15 чф ня 2021 року до з 1 серпнrI 2021
року не здiйснюетъся.

Небюджетнi KoHKypcHi пропозицii можутъ створюватися за потреби:
ДЛЯ ЗДОбУТТЯ ОСВiТНЬО-ПРОфесiйного .ф"о фаховоi r.р.о""щоi освiти заiншоЮ спецiалънiстю о.обur", якi здобули ранiше такий самиt або вищийступiнь фiвень) освiти або здобуваютъ iо"о не менше одного року тавиконують у повному обсязi iндивiдуальний навч€UIьний план;
дjUI встугIу iноземних |ромадян та осiб без громадянства;
дJUI вступу на старшi курси з нормативним TepMiHoM навчання (KpiMвступу для здо буття освiтньо-про 

ф есiйного ступешI фаховоi передвищоiосвiти Еа ocнoBi повноi загаJIъноТ середнъоi освiти);
для вступу через ocBiTHi центри кКрим-Украihо> та <<Щонбас-Украiно.;

право на зарахуваннrI за квотами - право вступника, щодо зарахуваннrI нанавчання до закладу фаховоi передвищоi за квотою-1, квотою-2, щореалiзуетъся вiдповiдно до цих Правил;



рейтинговий список вступникiв - список вступникiв за черговiстю
зарахування на навчаннrt на конкурсну пропозицiю, що формусться
вiдповiдно до цих Правил прийому;

спiвбесiда - форма вступного випробування, яка перед бачаеоцiнювання
пiдготовленностi (оцiнювання знань, yMiHb та навичок вступника з
конкурсного предмета (предметiв), за результатами якоi приймаетъся
протокольне рiшення щодо надання вступнику рекомендацii до зарахування;

технlчна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою
приймалъноi KoMicii з питань прийняття та розгJUIду заяв пiд час внесення
вiдомостей про вступника або зuulви до единоI державноi електронноi бази з
питань освiти (далi _ ешБо), що пiдтверджуеться актом про догrущеIry
технiчну помилку;

сдина державна електронна база з питань освiти (лалi- ешБо) _
автоматизована система збирання, верифiкацii, оброблення, зберiгання та
захистУ даних, У TOI!{} числi персон€rльних, щодо надавачiв та отримувачiв
ocBiTHix послуг з метою забезпечення потреб фiзичних або юридr"""" осiб;

1.2. Вiдоцремлений структурний пiдроздiл <<Фаховий коледж морського
ТРаНСПОРТУ НаЦiОНztлЬного унiверситету <<Одеська морська академiл> (далi
- ВСП ФКМТ НУ (ОМА>>) оголошуе прийом на навчання для здобуття
освiтньо-професiйного ступешI фахового молодшого бакалавра, за
спецiальностями, спецiалiзацiями, формами здобуття освiти вiдповiдно до
лiцензii в межах лiцензованого обсяry.

1.3. Пiдставою для оголошення прийому для здобуття ocBiTHbo-
професiйногО ступенrI фахового молодшого бакалавра е лiцензiя
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни та затвердженi вченою радою FrУ
(ОМА) Правила прийому до ВСП ФКМТ НУ (ОМА).

1.4. Прийом на навчання здiйснюеться в межах лiцензованого обсягу за
спецiальностями (спецiалiзацiями) вiдповiдно до Перелiку га-гlузей знань i
спецiальНостей, за якими здiйснюеться пiдготовка здобувачiв вищоi освiти,
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29 квiтня 2OI5
року J\b 266. Прийом на навчання на другий (третiй) та наступнi курси
здiйснюеться в межах вакантних мiсцъ лiцензованого обсяry- 

^ 
за

спецiальностями (спецiалiзацiями) вiдповiдно до перелiку спецiалъностей, за
яким здiйснювався прийом на перший курс вiдповiдного року набору.

Лiцензований обсяг при зарахуваннi до ВСП ФкмТ НУ(оМА) для
здобуття освiтнъо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за
BciMa формамИ здобуттЯ освiти (денна, заочна) облiковуеться за календарний
piK, який тривас з 01 сiчня по 31 црудня.



II. ПриЙом на навчацня до Вiдокремлецого структурного пдроздiлу
<<Фаховий коледж морського транспорту Нацiонального унiверситету

<<Одеська морська академiя>>.
2.|. Прийом вступникiв на навчання проводиться на KoHKypcHi

пропозицiТ, якi самостiйно формуе ВСП ФКМТ НУ (ОМА>.
назви конкурсних пропозицiй подаються державною мовою.

2.2. Щля здобуття фаховоi передвищоi освiти в ВСП ФкМТ нУ (оМА)
приймаються:

особи, якi здобули базову загальну середню ocBiTy - для здобуття
освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною
формою здобуття освiти одночасно iз виконаннrIм освiтнъоТ програми
профiльноi середньоi освiти професiйного спрямування;

особи, якi здобули повIIу загальну середню ocBiry (профiльну середню
ocBiry, незалежно вiд здобутого профiшо) дrr" злфуу:я ooBiTHbo-
ПРОфеСiЙНОГо ступеня фахового молодшого бакалавра за заочною формою
здобуття освiти);

ОСОбИ, якi здобули ocBiTHbo квшiфiкацiйний рiвенъ молодшого
спецiалiста;

особи, якi здобули вищу ocBiry.

2.2.t.fuя здобуття фаховоi передвищоi освiти за iншою спецiальнiстrо
ПРИЙМаЮТься особи, якi здобули ранiше такий освiтнiй piBeHb чи сryпiнь
вищоi освiти, або мають повну заг€rлъну середню ocBiry та здобувають
ОСВiТНЬО-кваrriфiкацiйний рiвенъ молодшого спецiалiста, сryпiнь вищоi освiти
Не МеНШе ОДного року та виконують у повному обсязi iндивiдуалъний
навч€tльний план.

2.3. ВстУпники приймаються на навчання на перший курс. Особи, якi
здобули повну заг€Lлъну середню ocBiTy, можуть приЙматись на другиЙ
(ТРеТiй) КУрс або на перший курс (зi скороченим строком навчання). Для
здобуття фаховоi передвищот освiти за iншою спецiальнiстю особи можуть
вступати на другий або старшi курси (перший курс' У тому числi зi
скороченим TepMiHoM навчання).

ВiДРаХОВанi здобувачi вищоi освiти ступенiв молодшого бакалавра,
бакалавра маютъ право бути поновленими для здобуття ocBiTHbo-
професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за iндивiдуальною
програмОю на ту самУ або споРiдненУ в межаХ галузi знань спецiальнiсть у
тому самому або iншому закладi освiти.

2.4. Прийом на навчання проводиться за спецiальностями
(спецiалiзацiями) вiдповiдно до Перелiку галузей знань i спецiальностей, за



якими здiЙснюеться пiдготовка здобувачiв вищоi освiти, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 29 квiтня 20t5 року Ns 26б.

Прийом вступникiв на навчання проводиться на KoHKypcHi пропозицiТ,
якi самостiйно формуе закJIад освiти, що здiйснюе пiдготовку за ocBiTнbo-
професiйним ступенем фахового молодшого бакалавра вiдповiдно до
н€uIвних лiцензiй.

Назви конкурсних пропозицiй формуються без позначок та скорочень
державною мовою i можуть дублюватися iншими мовами.

2.5. На навчання для здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового
Молодшого бака_павра з одночасним здобуттям повноТ загалъноi середньоi
освiти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з
базовою загаlrьною середньою освiтою за результатами встуцних
випробувань.

2.6. На навчання для здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового
молодшого бакалавра на ocнoBi базовоi загzlльноi освiти ВСП ФКМТ НУ
(ОМА) мае право приймати на другий курс (з норI\4ативним TepMiHoM
навчання) на BaKaHTHi мiсця в межах лiцензiйного обся-гу, осiб, якi здобули
повЕу загальну ocBiry i подають до участi в KoHKypci сертифiкати
зовнiшнього незЕIпежного оцiнюваннrl з математики та украiЪськоi мови та
лiтератури 20|8, 201 9, 2020 та 2021 poKiB.

2.7 . На заочну форrу навчаннrI ВСП ФКМТ НУ (ОМА) для здобуття
освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра (перший piK
НаВчанЕrI) приЙмаютъся особи, якi здобули повну загаJIьну ocBiry i гrодають
до 1^racTi в KoнKypci сертифiкати зовнiшнього нез€lпежного оцiнювання 2018,
20\9, 2020 та 202l poKiB.

2.8. ВСП ФКМТ НУ (ОМА>> здiйснюе прийом студентiв на старшi
курси за денною та заочною формами здобуття освiти у порядку
Переведення та поновлення в межах вакантних мiсць лiцензованого обсяry
вiдповiдно до Положення про порядок переведення, вiдрахування та
поновленюt студентiв вищих закладiв освiти, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти УкраiЪи JtJb 245 вiд 15 липня 1996 року. ПеревищеннrI
лiцензованого обсяry допускаеться лише у разi поновлення осiб, якi
повертаються пiсля академiчноi вiдпустки, чи на повторне навчання,
вiДповiдно до Положення про академiчнi вiдгryстки та повторне навчаннrI у
вищих закJIадах освiти, затвердженого спiлъним нак€вом MiHicTepcTBa освiти
УкраiЪи i MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд б червIuI t996 року J\Ъ

|9lll53. ПоновленIuI на навчання здiйснюетъся протягом року за рiшенням
Приймальноi KoMicii, як правило, до початку навчЕtпъних заIuIть на
вiдповiдному Kypci (ceMecTpi).



2.9. ВСП ФКМТ НУ (ОМА>> приймае на навчання осiб, якi здобули
освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста, для здобуття
освiтно-професiйного ступеня фахового молодшого бака-павра (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста) за iншою спецiальнiстю
(спецiалiзацiею) у межах вакантних мiсць лiцензованого обсяry вiдповiдно
до правил прийоIчry до ВСП ФКМТ НУ (ОМА) (за кошти фiзичних та
юридиtIних осiб).

2.|0. ВСП ФКМТ НУ (ОМА> здiйснюе прийом на старшi курси
(семестри) денноi та заочноi форм здобуття освiти в межах вакантних мiсць
лiцензованого обсяry для здобуття фаховоi передвищоi освiти за ocBiTHbo-
професiйним ступенем <<фаховий молодший бакалавр>> осiб, якi здобули виIцу
ocBiTy у попереднi роки. Курс, на який може бути зарахована особа для
здобуття фаховоi передвищоi освiти, визначаеться приймальною комiсiею з

урахуванням змiсту попередньо отриманоi вищоТ освiти та його вiдповiдностi
обранiй освiтнiй програмi. Зарахування на навчання для фаховоi передвищоi
освiти здiйснюеться tIротягом поточного року (з 01.01.21 р. не пiзнiше
30.11 .202| року) за рiшенням приймальноi KoMicii, як правило, до початку
навч€шьних занять на вiдповiдному Kypci (ceMecTpi).

2.||. Особливостi прийому до ВСП ФКМТ НУ (ОМА>>, якi проживаютъ
на тимчасово окупованiй територii або переселилися з Hei пiсля 01 сiчня 202t

року, визначаються наказом J\b 560.

2.|2. Особливостi прийому до ВСП ФКМТ НУ (ОМА>> осiб, мiсцем
проживання яких е територiя проведення антитерористичноI операцii (на

перiод ii проведення), територiя здiйснення заходiв iз забезпечення
нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i стримуваннrI збройноТ агресii
РосiйськоI Федерацii у,Щонецькiйта Луганськiй областях (на перiод ik
здiйснення), територiя населених пунктiв на лiнiТ зiткнення або якi
переселилися з неi пiсля 01 сiчня 2021 року, визначаються нак€вом J\b 697.

2.|З. Органiзацiю прийому вступникiв до ВСП ФКМТ НУ (ОМА>
здiйснюе приймальна комiсiя, склад якоi затверджуетъся наказом нач€LlIьника
коледжу. Головою приймальноТ KoMiciT призначаетъся начальник ВСП ФКМТ
НУ (ОМА>. Прийма-rrьна комiсiя дiе згiдно з Положенням про прийм€tльну
комiсiю ВСП ФКМТ НУ (ОМА), затвердженим педагогiчно радою коледжу

у вiдповiдностi до Положення про прийм€rльну комiсiю вищого навчzшьного
закладу, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 15

жовтня 2015 року J\b 1085, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 04
листопада 2015 року за J\Гs IЗ5З127798. Положення про приймzLJIьну комiсiю
ВСП ФКМТ НУ (ОМА) оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi коледжу.



Начальник коледжу забезпечуе дотримання законодавства Украiни, у
тому числi цих Правил приЙому, а також вiдкритiсть та прозорiсть роботи
приймалъноi KoMicii.

Рiшення приймальноi KoMicii, прийняте в межах ii повноважень, е
пiдставою для видання вiдповiдного наказу нач€шIьником ВСП ФКМТ НУ
(оМА).

Yci питання, пов'язанi з прийомом до ВСП ФКМТ НУ (ОМА)>,
вирiшгуrоться приЙма-тlьною комiсiею на ii засiданнях. Рiшення приймальноi
KoMicii оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi коледжу в день ik
приЙняття або не пiзнiше наступного дIrя пiсля ik прийняття вiдповiдного
рiшення.

III. Джерела фiнансування здобуття освiтньо-професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра

3.1. Фiнансуваннrl пiдготовки здобувачiв освiтньо-професiйного ступеня
фахового молодшого бакалавра в ВСП ФКМТ НУ (ОМА> здiйснюеться:

за рахунок видаткiв державного бюджету у державних закладах
освiти (державне замовлення) та за рахунок видаткiв мiсцевих бюджетiв у
державних та комун€Lпьних закладах освiти фегiональне замовлення);

за кошти фiзичних та юридичних осiб (на умовах контракту).

3.2. Громадяни УкраiЪи мають право безоплатно здобувати фахову
передвищу ocBiTy в державних i комунaпъних закJIадах освiти на
конкурснiЙ ocHoBi вiдповiдно до стандартiв фаховоI передвищоi освiти, якщо
вони не здобули фахову передвищу ocBiTy або освiтньо-кв€tлiфiкацiйний
piBeHb молодшого спецiалiста вгrродовж восьми попереднiх poKiB за кошти
державного або мiсцевого бюджету.

Особи, якi здобули повну загЕrльну середню ocBiTy за кошти державного
або мiсцевого бюджету, можуть вступати в ВСП ФКМТ НУ (ОМА) дJuI
здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра на
ocHoBi базовоi загальноТ середньоi освiти лише за кошти фiзичних або
юридичних осiб.

3.З. Iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в
YKpaiHi, а також особи, якi визнанi бiженцями в УкраiЪi, особи, якi
потребуютъ додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано
статус закордонного украiЪця, якi перебувають в УкраiЪi на законних
пiдставах, мають право на здобуття фаховоi передвищоi освiти HapiBHi з
громадянами УкраТни у тому числi за кошти державного або мiсцевого
бюджету.

3.4. Особи, якi навчаютъся в закладах, що надають фахову передвищу
ocBiTy, мають право на здобуття освiти одночасно за декiлькома ocBiTHbo-
професiЙними про|рамами у ВСП ФКМТ НУ (ОМА)), а також у декiлькох
ЗакJIадах фаховоi передвищоi (вищоi) освiти за рiзними формами здобуття



освiти, за р{ови отримання тiльки однiет фаховоi передвищот освiти за кошти
державного, мiсцевого бюджеry. Не допускаеться одночасне навчання за
ДВОМа ЧИ бiЛЪШе СПеЦiаЛЬНОСТЯМИ (спецiалiзацiями, освiтнiми процрамами,
рiвнями, ступенями, формами здобуття освiти) за кошти державного абомiсцевого бюджетiв.

IY. обсяги прийому та обсяги державного (регiонального)
замовлення

4.1. Прийом на навчанIuI до ВСП ФкМТ НУ (оМА>> здiйснюеться вмежах лiцензованого обсяry за кожною спецiальнiстю. Прийом на
навчанIuI на другий та насryпнi курси здiйснюеться в межах вакантних
мiсцъ лiцензованого обсяry.

лiцензований обсяг при зарахуваннi для здобут,гя освiтнъо-
професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за кожною
СПеЦiаЛЪНiСТЮ ОбЛiКОВУеТься за календарний piK, якЙй тривае з 01 сiчня по з1грудня.

лiцензоваътий обсяг встановлюеться для кожноi спецiальностi i
визначае максим€tлъну кiлъкiсть здобувачiв фаховоi передвищоI освiти на
ОДУОМУ KYPci ФЧi НаВЧаНIUI), яким ВСП ФКМТ НУ (ОМА) може одночасно
забезпечити здобуття фаховоi передвищоi освiти вiдповiдно до лiцензiйних
умов.

4.2.tфийом на навчан}uI за державним замовленням (за кошти
державного бюджету) здiйснюеться на спецiа-пъностi та форми здобуття
фаховот передвищоi оовiти, за якими воно сформоване Кабiнетом
MiHicTpiB УкраtЪи, за регiон€lлъним замовленням (за кошти мiсцевого
бюджету) - регiоналъним замовником. MiHicTepcTBo освiти i науки Уrgаihиiншi державнi, регiоналънi замовники здiйснюють розмiщення державного
(Rегiо_налъного) замовлення в розрiзi закладiв освiти, спецiальностей
(спецiалiзацiй, конкурсн"*,rро.rоЪицiй - у разi необхiдностi), форм навчаннrI
та основи здобуття освiтнъо-професiйного-ступеня фахоuо.о *ооод-о.о
бакалавра. Розподiл мiсць д.р*u""ого фегiоналъногф замовлення мiж
основними конкурсними пропозицiями в межах вiдповiдноi спецiалъностi
(спецiалiзацii, ocBiTHboi програм") всП ФкмТ НУ (оМА> здiйснюе
самостiйно.

ПрийоМ на навчання за кошти державного (мiсцевого) бюджету (за
державнИм або регiона-шьним замовленням) здiйснюють заклади освiти, якi
мають лiцензiю на пiдготовку здобувачiв фаховоТ передвищоi освiти за
освiтнъо- професiйним ступенем фахового молодшого бакалавра за
вiдповiдною спецiальнiстю, отриману не пiзнiше 31 грудня 2020року, за
кошти фiзичних та/або юридичних осiб - не пiзнiше 31 травшI 202lpo*y.
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4.З.Обсяг прийому за кошти фiзичних або юридичних осiб на
ocHoBHi KoHKypcHi пропозицiТ визначаеться ВСП ФкМТ FIУ <оМА> у
межах рiзницi мiж лiцензованим обсягом з урахуванням Його подilry за
фОрмами здобуття освiти та загальним обсягом бюджетних мiсць. I_tей обсяг
може кориryватись з урахуванням фактичного виконання державного
(регiонального) замовленнrI.

ОбСЯГ прийому на небюджетЕу конкурсну пропозицiю визначасться
ВСП ФкМТ Fry (оМА>) у межах лiцензованого обсяry з урахуванням
його подilry за формами здобуття освiти.

4.4. Загальний обсяг бюджетних мiсць дJuI основних конкурсних
ПРОПоЗицiЙ, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти дJuI основнихконкурсних
пропозицiЙ, обсяг приЙому за кошти фiзичних або юридичних осiб на
ocHoBHi KoHKypcHi пропозицiТ, обсяг приЙому на небюджетнi KoHKypcHi
пРОпоЗицii визначаеться у Правилах приЙому i межах лiцензiйного обсяry
(пiсля отримання необхiдноi iнформацiТ вiд державного фегiонального)
замовника та оприJIюднюеться на офiцiйному вебсайтi Фсп Фкмт Ну
(оМА).

Y. Строки прийому заяв та документiв, конкурсного вiдбору та
зарахування на навчання

5.1. Порядок роботи приймальноi KoMicii ВСП ФКМТ НУ (ОМА>
(днi тижня та години): з 29.06.2l по 06.08.2l р. - понедiлок - п'ятниця - з
7.30 до 1б.00 (обiд - з 12.30 до 13.30); з 14.07.21 по 24.07.2t р. з 7.30 до
18.00, без вихiдних в днi проведеннrI вступних iспитiв. 1З.07.2021 року - з
10.00 до 18.00.

5.2. Прийом заяв i документiв, вступнi випробування, що проводитъ
ВСП ФКМТ НУ (ОМА>>, конкурсний вiдбiр та зарахуваннrI на навчаннrI
вСryпникiв на ocHoBi базовоi та повноi загальноi середньоi освiти

в так1 оки:

Етапи вступноi кампанii

,.Щенна форма
навчання

Заочна форма
навчаннrI

вступники на основ1 освlти
базовоi загальнот

середньоi
повно1 загzшьно1

середньоi
Початок прийому заяв та
документiв

29 червня2021 року

22 лиrпя 202l року
(1 сесiя);
08 листопада2O2t
року (2 сесiя)

Закiнчення прийому заяв та
документiв вiд осiб, якi мають
право складати вступнi
випробування, що проводить ВСП
ФкМТ FrУ коМА>

13 липня 202| року
о 18.00

06 серпня 2021
року (1 сесiя);
19 листопада202l
року (2 сесiя)



Закiнчення прийому заяв та
документiв вiд осiб, якi вступають
на базi повноi загальноi середньоi
освiти в тому числi на старшi
курси в порядку добору на BaKaHTi
мiсця лiцензiйного обсягу на
ocHoBi спiвбесiди або вступних
iспитiв оголошення

26 липня202l року
о 18.00

Закiнчення прийому заяв та
документiв вiд осiб, якi всryпаютъ
на базi повноТ загальноi середньоi
освiти в тому числi на старшi
курси в порядку добору на BaKaHTi
мiсця лiцензiйного обсягу, i не
складають вступних випробувань

оголошення

02 серпня 202I року
о 12.00

13 серпня 202l
року (1 сесiя);
25 листопада 2021
року (2 сесiя)

оголошення

Строки проведеншI ФКМТ НУ
(ОМА) вступних випробуванъ,
спiвбесiд дJuI вступникiв на ocHoBi
базовоi заг€Lльноi ередньоТ освiти,
Щля вступникiв на ocнoBi повноi
загальноi середнъоi освiти (в разi

14 литtня - 24
липнrI 202L року

26 липня- 31 липня
202I року

0б - 13 серпня 2021^

року (1 сесiя);
20 -25 листопада
2021року (2 сесiя)

TepMiH оприлюднення
рейтингового списку вступникiв не пiзнiше 12.00

години 27 липъlя
202l року;

не пiзнiше 12 годин
16 серпня 2021
року (1 сесiя);
не пiнiше 18 годин
26 листоlrада 2021
року (2 сесiя)

Строки вибору вступникttп,{и мiсця
нtlвчання (подання оригiналiв
документiв)

На мiсця
держзtlп{овленIи - до
12.00 години 29
липня.
На мiсця за кошти
фiзи.пrих та
юридичних осiб - не
пiзнiше 12.00 години
02 серпнд 2021 року

Не пiзнiше 18.00
годин 18 серпня 2021

року (1 сесiя);
Не пiзнiше 18 години
26 листопада202|
року (2 сесiя)

Термiни зарахування вступникiв | за державним
замовленням - не
пiзнiше 18.00
години31 липня
2021- року;
за кошти фiзичних
та юридичних осiб -
пiсля зарахування

не пiзнiше 12
години 20 серпня
2021- року (1 сесiя);
не пiзнiше 12
rодини 29
листопада2021
року (2 сесiя)



на мlсця державного
замовлення
вiдповiдноi
спецiальностi - не
пiзнiше 03 серпня
202l року,
додаткове
зарахування - не
пiзнiше З 1 пня

державного замовленшI осiб, якi
зарахованi на навчання за кошти

або осiб

Переведення на BaKaHTHi мiсця Не пiзнiше 18.00
годин 09 серпня
202l року

осiб, на пiдставi
ранiше здобутоi вищоi освiти, для
отримання фаховоТ передвищоi
освiти, на BaKaHTHi мiсця

го

Зарахування з 01 сiчня по 29
листопада2021 року
за кошти фiзичних
та юридичних осiб

з 01 сiчня по 29
листопада2021
року
за кошти фiзичних
та осiб

влення, переведення з iнших
закладiв передвищоТ, вищоi освiти
на BaKaHTHi мiсця лiцензованого
обсяry

Поно з 01 сiчня по 31
грудня 2021 року
за кошти фiзичних
та юридичних осiб

з 01 сiчня по 31
грудня 2021 року
за кошти фiзичних
та юридичних осiб

.Щля осiб, якi здобули повну загалъну середню освlту 1 працюють на
морських та рlчкових суднах, у зв'язку з чим переважну бiльшiсть часу
протягом року перебувають за межами УкраiЪи, для вступу на заочну форrунавчання за кошти фiзичних та юридичних осiб для здобуття освlтньо-
професiйного ступеня фахо,вого молодшого бакалавра встановлюсться
додатковий строк прийому заяв 1 докум,ентlв, скJIаданн,I вступних
випробувань (2 сесiя).

5.3. Рейтинговий список вступникiв, якi вступають на ocHoBi
вступЕих випробуванъ на денну форму навчання (у тому числi за квотами-1
та квотами-2), iз зазначенням рекомендованих до зарахування формуетьсяВСП ФкМТ НУ (оМА) на oc'oBi конкурсного балЪ .ъ оо*"о,o
конкурсною пропозицiею з повiдомленням про отримання чи неотриманшI
ними права на здобуття фаховоi передвищоi освiти .u д"р*uвним або
регiоналъним замовленням та о',рилюднюсться не пiзнiше 12.00 rод.27
лишUI;

вступники, якi отрим€rли рекомендацii до зарахування, мають виконати
вимоги до зарахування на мiсця державного або регiона-пьного замовленru1,
визначенi пунктом 1 роздiлу IX цих Правил, до 12:00 rод29 липшI;

l



5.4. Проведення медичних оглядiв, якi викликанi особливими умоВаМи
конкурсного вiдбору за вiдповiдними конкурсними пропозицiями,
проводиться до 12.00 години 13 липня.

5.5.ПереведеннrI на BaKaHTHi мiсця державного (регiонального)
замовлення осiб, якi зарахованi на навчаннrI за кошти фiзичних абО

юридичних осiб на ocнoBi базовоi загальноТ середньоТ освiти (у межах цш<

Правил), проводитъся не пiзнiше 09 серпня.

5.6. ,Щля вступникiв на ocHoBi гIовноi загальноТ середньоi освiти за

денною або заочною формою здобуття освiти:

реестрацiя електронних кабiнетiв вступникiв, завантаження необхiдних

документiв розпочинаеться 01 липня та закiнчуетъся 02 серпня.

VI. Порядок прийому заяв та документiв для участi у конкурсному
вiдборi на навчаннядо ВСП ФКМТ НУ (ОМА)

6.1. Вступники на навчання дJIя здобуття фаховоI передвищоТ освiти на

ocHoBi повноi загальноi (профiльноi) середньоТ освiти подають заяви:

тiльки в електроннiй формi (через електронний кабiнет), KpiM визначених

у цьому пунктi випадкiв;
тiлъки у паперовiй формi:
для реалiзацii права на вступ за спiвбесiдою, за результатами вступНих

iспитiв з конкурсних предметiв у ВСП ФКМТ НУ (ОМА>> таlабо квотою-1,

квотою-2 вiдповiдно до цих Правил (без сертифiкатiв ЗНО);

для реалiзацii права на першочергове зарахування вiдповiдно до цих
Правил;

за HajIBHocTi розбiжностей в даних вступника в еДЕБО (прiзвище, iм'Я, ПО

батьковi, дата народження, стать, |ромадянство тощо) i у вiдповiдному

документi про ранiше здобуту ocBiry та у сертифiкатi зовнiшнього
незалежного оцiнювання;

у разi lrоданнrl iноземного документа про ocBiTy;

у разi подання документа про повну загальну середню ocBiry, виданоГо ДО

запровадженнrI фотополiмерних технологiй iх виготовлення;

у разi подання документiв iноземцями та особами без громадянства;

у разi подання заяви пiсля завершення cTpoKiB роботи електронних
кабiнетiв;

у разi неможливостi зарееструвати електронний кабiнет або подати зzIявУ В

електроннiй формi з iнших причин, що пiдтверджено довiдкою приймальноi
KoMicii ВСП ФкМТ НУ (оМА).

Всryпники, зазначенi в абзацi четвертому цього пункту, можуть подавати
зЕuIви в електроннiй формi з подЕtJIьшим поданням документiв, що



пiдтверджують право на вступ за спiвбесiдою, якi мають бути поданi в
строки прийому заяв, вiдповiдно до цих Правил.

6.2. Заява в електроннiй формi подаеться вступником шJuжом
заповнення електронноi форми в режимi онлайн та розглядаеться
гlриймальною комiсiею ВСП ФКМТ НУ (ОМА> у порядку, визначеному
законодавством.

Заклади освiти створюютъ консультацiйнi центри при приймальних
комiсiях для надання допомоги вступникам пiд час подання заяв в
еЛеКтрОннiЙ формi. Всryпники можуть звернутися до консультацiйного
центру будъ-якого закJIаду освiти з метою створення електронного кабiнету,
BHeceHHrI змв в електроннiй формi, завантаження додатка до документа про
повну загальну (профiльну) середню ocBiTy.

б.3. Вступники для здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового
молодшого бакалавра на ocHoBi базовоi загальноi середньоi освiти за денною
формою навчання подають заяви тiлъки в паперовiй формi.

6.4. Заява в паперовiй формi подаеться вступником особисто до
приймальноi KoMicii ВСП ФКМТ НУ (ОМА>. Вiдомостi кожноi заяви в
паперовому виглядi рееструс уповноважена особа приймальноi KoMicii в
еДЕБО в день прийняття з€uIви.

б.5. У заявi вступники вк€lзують конкурсну пропозицiю iз зазначенням
спецiальностi (предметноi спецiальностi, спецiалiзацii, освiтньо-професiйноТ
програми) та форми здобуття освiти.

Пiд час поданнrI заяв на ocHoBHi KoHKypcHi пропозицii вступники
обов'язково з€вначають один з таких BapiaHTiB:

<<Претендую на }п{астъ в KoнKypci на мiсця державного та регiонального
замовлення i на rIасть в KoнKypci на мiсця за кошти фiзичних та юридиЕIних
осiб у разi неотримання рекомендацii за цiею конкурсною пропозицiсю за
кошти державного або регiоншrьного бюджету (за державним або
регiона.пьним замовленням)>>;

<<Претендую на }пIасть в KoнKypci вик.глочно на мiсця за кошти фiзичних
Та/абО юриДичних осiб, повiдомлений про неможливiстъ переведеннrI в
МеЖаХ встУпноi кампанii на мiсця державного або регiонального
замовленнrD).

Пiд час подання з€uIв на небюджетну конкурсну пропозицiю вступники
ПреТеНдують на участь в KoHKypci викJIючно за кошти фiзичних та
ЮРИДИtIних осiб, повiдомленi про неможливiсть переведення в межах
вступнох кампанiI на мiсця державного або регiонального замовлення.

6.5. Пiд час подання зzulви в паперовiй формi вступник пред'являе
особисто оригiнали:
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,ЩОКУМеНта (одного з документiв), передбаченого Законом УкраiЪи
"про единий державний демографiчний реестр та документи, що
пiдтверджуютъ |ромадянство, посвiдчують особу чи iT спецiальний статус"
(свiдоцтВа про народження для осiб, яким виповнюеться 1,4 poKiB пiсля
01 квiтня 202L року);

вiйськово-облiкового документа (у вiйськовозобов'язаних - вiйськових
квиткiВ абО тимtIасових посвiдчень, а у призовникiв посвiдчень про
IIриписку до призовних дiльниць), KpiM випадкiв, передбачених
законоавством;

документа державного зрЕIзка про ранiше здобутий освiтнiй (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти, на ocнoBi якого здiйснюеться
вступ, i додаток до нъого;

сертифiката(iв) зовнiшнього нез€uIежного оцiнювання (для вступникiв на
ocнoBi повноi заг€ulьноi середнъоТ освiти);

ДОКУМеНТiВ, ЯКi пiдтверджують право вступника на зарахуваннrI за
спiвбесiдою, та,/абона }часть у KoHKypci за квотою-1 абоквотою-2на
ocHoBi повноТ загапьноТ середньоi освiти (за наявностi).

ВступнИки, якi проживаютъ на тимчасово окупованiй територii Украiни
або переселилися з Hei пiсля 01 сiчня 202t РокУ, а також вступники, якi
проживають на територlях, де органи державно1 влади тимчасово не
здiйснюють своi повноваженнrI або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 2о20
РОКУ, ПОДаЮТЬ документи з ypaxyBaHHrIM особливостей, передбачених
нак€вом ЛЬ 560 та нак€вом Ns 697 вiдповiдно.

ЯКЩО З Об'ективних причин документ про здобутий освiтнiй (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнъ вищоi освiти вiдсутнiй, може подаватисъ
довiдка державного пiдприемства <<Iнфоресурс) або виписка з Реестру
документiв про ocBiTy единоi державноi бази з питань освiти про його
здобуття, у тому числi без поданшI додатка документа про здобутий освiтнiй
(освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, ступiнь вищоi освiти.

б.6. Що заяви, поданоi в паперовiй формi, всryпник додае:

копiЮ документа (одногО з докуМентiв), що посвiдчуе особу,
передбаченого Законом Украiни "Про единий державний демографiчний
реестр та документи, що пiдтвердIýдоть цромадянство, посвiдчуютъ особу чи
iT спецiа-гrьний статус" ;

копiю свiдоцтва про народженшI - для осiб, якi за BikoM не мають
паспорта для осiб, яким виповнюеться 14 poKiB пiсля 1 квiтня 2021 року);

копiЮ вiйськово-облiкового документа (у вiйськовозобов'язаних
вiйськових квиткiв або тимчасових посвiдчень, а у призовникiв - посвiдченъ
про приписку до призовних дiлъниць), KpiM випадкiв, передбачених
законоавством;

копiю документа державIIого зр€вка про ранiше здобутий освiтнiй
(освiтнъо-квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь вищоi освiти, на ocцoBi якого
здiйснюеться вступ, i додаток до нього;



КОПiЮ серТифiката(iв) зовнiшнього нез€шежного оцiнювання (дл"
вступникiв на ocHoBi повноТ загальноi середньоi освiти);

копiю довiдки про присвоення РНОКПП (iндивiду€tльного податкового
номера);

чотири кольоровi фотокартки розмiром 3 х 4 см.
копiю довiдки медичного огJIяду в ВСП ФкМТ НУ (оМА) - дJIя

вступу на денну форму навчання;

за на
навчаншI;

IНШi копii документiв подаються вступником, якщо це викJIикано
Особливими умовами вступу на вiдповiднi KoHKypcHi пропозицii, установленi
законодавством, у строки, визначенi для прийому документiв.

б.7. КопiТ документiв, що засвiдчують пiдстави дJuI отримання
спецiа-гrьних умов для зарахування за спiвбесiдою, на r{асть у KoHKypci
За реЗультатами вступних iспитiв та/або квотою-1, квотою-2 подаються
ВСТУПIrиКом особисто при подачi документiв у паперовiЙ формi у визначенi
цими Правилами або вiдповiдно до них термiни. Не поданi своечасно
ДОкУМеНти, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних умов на
Зарахування за спiвбесiдою, Еа ylacTb у KoнKypci за результатами вступних
iспитiв таlабо квотою-1, квотою-2, унеможливлюютъ ix реалiзацiю.

6.8. Копii документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання
СПецiальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фiзичних,
ЮРИДИчних осiб на ocнoBi повноТ заг€шьноi (профiльноi) середньоi освiти,
на Переведення на BaKaHTHi мiсця державного замовлення подаються
ВСТУПНИКОм особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на
мiсця державного замовлення, передбачених у пунктi 1 роздiлу VIII цих
правил. Не поданi своечасно документи, що засвiдчують пiдстави для
ОТРИМаннrI спецiальних умов на переведення на BaKaHTHi мiсця державного
замовлення, унеможливлюють ix реалiзацiю.

6.9. Yci копii документiв засвiдчуються за оригiнаJIами приймалъною
комiсiею ВСП ФкМТ НУ (оМА>. Копii документо, що посвiдчуе особу,
ВiЙСЬКОвого квитка (посвiдченнrl про приuиску), свiдоцтва про народженнlI не
Пiдлягають засвiдченню. Копii документiв без пред'явлення оригiналiв не
приймаються.

6.10. Приймальна комiсiя здiйснюе шepeBipKy пiдстав для отримання
спецiальних умов для зарахуваннrI за спiвбесiдою, на }пIастъ у KoHKypci
За реЗулътатами вступних iспитiв та/або квотою-1, квотою-2 та спецiальних
умов для осiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних,
ЮРИДИЧНИХ ОСiб, на переведення на BaKaHTHi мiсця державного замовлення.



Приймалъна комiсiя здiйснюе перевiрку середнъого бала
документа про ocBiry, поданого в паперовiЙ формi (обчислюе в разi
вiдсутностi), затверджуе його cBoiM рiшенням i вносить iнформацiю про
середнiй бал документа про ocBiTy до еlЕБо. Середнiй бал докумеIrта
пРо ocBiTy обраховуеться з точнiстю до 0,001. У разi подання вступником
заяви в електроннiЙ формi приЙмаlrьна комiсiя здiЙснюе перевiрку
Середнього бала документа про ocBiTy на пiдставi його сканованоТ копii
(фотокопii).

6.11. Приймальна комiсiя розглядае заяви та документи вступникiв i
приЙмае рiшення про дошуск до 1^racTi в конкурсному вiдборi для вступу на
навчання до ВСП ФкМТ НУ (оМА)> протягом трьох робочих днiв з дати
РееСТРацii заяви в е.Щ,БО або отримання результатiв вступних випробувань,
аllе не пiзнiше наступного дня пiсля завершення прийому документiв.
Оприлюднення поточних рейтингових спискiв вступникiв здiйснюеться на
офiцiйному веб-сайтi ВСП ФКМТ НУ (ОМА>> на пiдставi даних, внесених до
ешБо.

6.|2. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною
лiцензiею i сертифiкатом про акредитацiю вiдповiдноi освiтньо-професiйноi
ПроГрами (спецiальностi), а також факт наявностi/вiдсутностi пiдстав для
участi у KoнKypci за резулътатами вступних iспитiв на ocнoBi повноТ загальноi
середньоi освiти, зарахування за спiвбесiдою, зарахування за квотою-1 або
квотою-2 фiксуютъся в заявi вступника i пiдтверджуються його особистим
пiдписом при поданнi заяви у паперовiй формi.

У заявi в паперовiй формi передбачаеться згода вступника на обробку
персон€Lльних даних.

Вступники, якi скJIадають вступнi випробування, допускаються до yracTi
в них за наявностi оригiнагrу документ4 що посвiдчуе особу.

6.13. Паперовазаява, зареестрована в СЩЕБО, може бути скасована ВСП
ФКМТ НУ (ОМА>> на пiдставi рiшення приймальноi KoMicii до дати
Закiнчення приЙому документiв на навчання для паперових заяв та не пiзнiш
як За день до закiнчення подання електронних заяв для електронних заяв за
УМОВи Допущення технiчноi помилки пiд час внесення вiдповiдних даних до
еДЕБО, що пiдтверджуеться актом про допущену технiчну помилку,
Сформованим в еЩЕБО. Скасован а заява вважаетъся неподаною, а факт
такого подання анулюсться в СЩЕБО.

Електронна заявц зареестрована в еДЕБО, може бути скасована
Технiчним адмiнiстратором еДЕБО на пiдставi офiцiйного рiшення
Розпорядника СДЕБО не пiзнiш як за день до закiнчення подання
електронних заяв за умови виявлення технiчноi помилки пiд час BHeceHHrI
вiдповiдних даних ло еЩЕБО. Скасована заява вважаеться неподаною, а факт
такого подання анулюеться в еЩБО.



ТеХНiЧНИй адмiнiстратор засобами мобiльного зв'язку або електронного
ЗВ'ЯЗКУ повiдомляе вступниковi про скасуваЕня заяви в день il скасування.

ВСТУПник Мае право до джи закiнчення подання електронних заяв
СКаСУВаТИ У Власному електронному кабiнетi подану ним ранiше з€uIву,
зареестровану та допущену до конкурсу у закладах освiти.

6.14. ПiД ЧаС прийняття на навчання осiб, якi подають документ про
здобутий за кордоном ступiнь фiвень) освiти (далi ,.Щокумент),
обов'язковою е процедура визнання i встановленнrI еквiвалентностi
,.ЩОКУМеНТа, що здiйснюеться вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i
НаУКИ УКРаiЪи вiд 05 травня 2015 року J\Ъ 504 <,Щеякi питаннrI визнання в
УКРаiЪi iноземних документiв про ocBiTy>>, зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 27 травня20|5 року за NЬ б14127059.

пiд час прийняття на навчання осiб, якi подають документ про вищу
ДУХОВНУ ocBiTy, виданиЙ закладом вищоi духовноi освiти до 01 вересня
2018 РОКУ, обов'язковим е подання свiдоцтва про державне визнаннrI
ДОКУМенТа Про вищу духовну ocBiTy або рiшеннrl вченоТ ради закJIаду вищоТ
ОСВiТи, До структури якого входитъ закJIад освiти, який здiйснюе пiдготовку
за освiтнъо-професiйним ступенем фахового молодшого бакалавра, щодо
ВИЗНаНня З€Вначених документiв вiдповiдно до Порядку державного визнанцrI
ДОКУМеНТiВ ПРо Вищу духовну ocBiTy, HayKoBi ступенi та вченi званнrI,
ВИДаНИх Закладами вищоi духовноТ освiти, затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 19 серпня 2015 року М 652.

б.15. Особи, якi вступаютъ на денну форrrу навчання проходять в
КОЛеДЖi медичниЙ огляд, який визначае вiдповiднiсть вступника дJuI
ПОД€rЛЪШОТ роботи за обраною спецiа-гrьнiстю. Особи, якi не вiдповiдають за
СТаЕОМ ЗДОРОв'я Вимогам, що пред'являються до осiб для роботи на суднах
МОРСЪКОГО Та Рiчкового флоту (згiдно нак€ву MiHicTepcTBa охорони здоров'я
УкраiЪи вiд 19 листопада 1996 року NЬ 347), до rlacTi у KoHKypci (до
вступних випробувань) не допускаються. [ля проходження медичного
огляду вступник повинен пред'явити:

медичну довiдку за формою 086-о або if копiю;
довiд за формою 063 (rrро проведеннi щеплення);
довiдку вiд нарколога;
довiдку вiд психiатра;
довiдку про проходженшI флюорографiчного обстеження

VII. Конкурсний вiдбiр, його органiзацiя та проведення

7.1.Конкурсний вiдбiр на навчання до ВСП ФКМТ НУ (ОМА)
здiйснюеться за результатами вступних випробуванъ :

ДЛЯ ВСТУПУ На ocнoBi базовоi загалъноi середньоi освiти - у формi вступних
iспитiв;



для вступу на ocнoBi повноi (профiльноi) загальноi середньоТ освiти - у
формi зовнiшнього незалежного оцiнювання або вступних iспитiв на власний

розсуд вступника у будь-яких комбiнацiях. У 202l роцi приймаютъся
сертифiкати зовнiшнього незалежного оцiнювання 201 8, 20|9, 2020 та 2021r

poKiB.

7.2. Конкурсний вiдбiр проводиться на ocHoBi конкурсного бала, який

розраховуеться вiдповiдно до цих Правил прийому (з точнiстю до 0,001).

7.З Щля конкурсного вiдбору осiб, якi на ocHoBi базовоi зага-шъноТ

середньоi освiти вступають на навчання до ВСП ФКМТ НУ (ОМА),
зараховуються результати вступних iспитiв з украiЪськоi мови (перший
предмет) та математики (другий предмет).

7.4. Щля конкурсного вiдбору осiб, якi на ocHoBi повноi загалъноi
(профiльноТ) середньоi освiти вступають на навчання до ВСП ФКМТ НУ
(ОМА) для здобуття фахоВоi передвищоi освiти, зараховуються бали
сертифiката(iв) зовнiшнъого нез€LiIежного оцiнювання або результати
вступних iспитiв з украТнськоi мови (перший предмет) та математики
(другий предмет ).

7.5. Конкурсний бал (КБ) при вступi до ВСП ФКМТ НУ (ОМА)
обчислюеться:

1) для вступу на ocнoBi базовоi зага-пьноi середньоI освiти за формулоюКБ:Пl+П2+А+оУ,
де П1- оцiнка вступного iспиту з першого предмета (з украiнськоi мови);

П2 - оцiнка вступного iспиry з другого предмета (з математики);
А - середнiй бал документа про базову заг€rльну середню ocBiTy,

переведений в шк€lлу вiд 100 до 200 балiв вiдповiдно до Таблицi переведення
середнього бала докумеЕта про середню ocBiTy, обрахованого за 12-бальною
шкаllою, у шкалу 100-200 (додаток 1).

Оцiнки вступних iспитiв виставляються за шк€tлою 100-200.
Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенiв) IV етапу

Всеукраiнських 1^rнiвських олiмпiад202l року з базових предметiв, за умови
ik проведення, останнiй доданок (ОУ) встановлюеться рiвним 50.
Iнформацiю про них приймалънi KoMicii отримують з СЛFБО.

Щля осiб, зареестрованих у селах, та якi здобули у piк вступу базову
середню ocBiTy у закJIадах освiти, що знаходяться на територii сiл,
конкурснийбалl множиться на сiльський (СК) коефiцiент. СК дорiвнюе 1,05.

СК для осiб, що е внутрiшньо перемiщеними особаiuи та проживаютъ у
селi без реестрацii, не застосовуеться.



2) для вступу на ocнoвi повноi загалъноi (профiльноi) середнъоТ освiти за

формулою
КБ:П1 +П2+ А+оУ,

де П1 - оцiнка зовнiшнього незапежного оцiнювання або вступного
iспиry з першого предмета (з украiЪськоI мови). Замiсть резулътатiв з

украiнськоi мови можуть використовуватися результати з украiЪськоi мови та
лiтератури. У 2021 роцi приймаються сертифiкати зовнiшнього незалежного
оцiнювання 2018, 20|9, 2020 та 202| poKiB;

П2 - оцiнка зовнiшнього нез€Llrежного оцiнювання, вступного iспиry з

другого предмета (з математики);
А - середнiй бал документа про повну загалъну (профiльну) середню

ocBiry, переведений в шкztлу вiд 100 до 200 балiв вiдповiдно до Таблицi
переведення середнього бала документа про середню ocBiry, обрахованого за
12-бальною шк€tпою, у шк€tлу 100-200 (додаток 1).

У разi подання результатiв зовнiшнього незапежного оцiнювання бал
вступника за вiдповiдне вступне випробування пiдвищуеться на 25 вiдсоткiв.

Результати вступних iспитiв для встугIникiв на ocHoBi повноi загальноi
середньоТ освiти оцiнюютъсяза шк€tлою вiд 100 до 200 балiв.

Особам, якi е членами збiрних команд УкраiЪи та брали r{асть у
мiжнародних олiмпiадах (вiдповiдно до наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни), зараховуеться оцiнка 200 балiв з другого вступного випробування.

Якщо КБ всryпника при цьому перевицryе б50, BiH встановлюеться таким,

що дорiвнюе б50
Щля осiб, зареестрованих у селах, та якi здобули у piK вступу повну

заг€rльну середню ocBiry у закJIадах освiти, що знаходяться на територiТ сiл,
конкурсний бал множиться на сiльський (СК) коефiцiент шJIяхом його
множення на ik добуток. СК дорiвнюе 1,05. СК для осiб, що е внутрiшньо
перемiщеними особами та проживають у селi без реестрацii, не
застосовуеться.

Приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку вiдповiдностi довiдки додатку 13

до Правил реестрацii мiсця проживання та Порядку передачi органами

реестрацii iнформацii до единого державного демографiчного реестру,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 02 березня 201-6

року Ns 207, поданоi в паперовiй формi, затверджуе його cBoiM рiшенням i
вноситъ iнформацiю до еШБО. У разi поданнrI вступником заяви в
електроннiй формi приймальна комiсiя здiйснюе перевiрку вiдповiдноi
довiдки на пiдставi його сканованоТ копiI (фотокопф.

7.6. Оцiнки з документа про базову або повну загальну середню ocBiTy,
якi виставленi за 5-бальною шк€tлою, враховуються так: "З" вiдповiдае "6",
"4" вiдповiдае ll9ll, ll5ll вiдповiдае"|2". У разi вiдсутностi з об'ективних
причин додатка до документа про базову або повну загальну (профiльну)
середню ocBiTy його середнiй бал за 12-бальною шк€tлою вважасться таким,



що дорiвнюе 2.

7.7.У разi вiдсутностi з об'ективних причин додатка ДО ДОКУI\4ента про
здобутий освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb), ступiнь вищоi освiти
його середнiй бал вважаеться таким, що вiдповiдае мiнiмальноIчrу можливому
значенню.

7.8. всП ФкмТ НУ (оМА> у Правилах прийому самостiйно визначае
мiнiмальне значення кiлькостi балiв з вступних випробувань, з якими
вступник допуска€ться до участi у KoHKypci.
в 202| роцi це TaKi ба_гrи: украiЪська мова - 3,5; математика - 3,5 (за 12-ти
ба-гlьною шка_пою); в разi обчислення балiв за шкzlJIою 100-200 балiв - по 115
балiв з кожного предмету; при складанi вступних випробуванъ на денну
форму здобуття освiти на ocнoBi базовоi7повноi загЕulьноi середньоi освiти.
при складаннi вступних випробувань на заочну форrу здобуття освiти на
базi повноi загальноi середньоi освiти: украiЪська мова - 101 ба-гr; математика
- 101 бал (за шк€lпою 100-200 балiв).

7.9. Програми вступних iспитiв та спiвбесiд затверджуе нач€шIъник
коледжу - голова приймальноi KoMiciT ВСП ФкмТ НУ (оМд> не пiзнiше
нiж за три мiсяцi до початку прийому документiв (не пiзнiше нiж 31 березня
вiдповiдного року вступноi кампанii).

7.10.Всryпнi iспити дJUI вступникiв на ocнoBi повноi загальноi середньоТ
освlти проводятъся за програмами зовнiшнього незаlrежного оцiнюваншI на
ocHoBi повноi загалъноi середньоТ освiти.

7.1 1.Про|рами спiвбесiд, вступних iспитiв обов'язково оприлюднюються
на веб-сайтi ВСП ФкмТ НУ (оМА>. У програмах мають мiститися критерiТ
оцlнюванrrя пiдготовленостi вступникiв.

Форму проведення вступних iспитiв закJIад
урахуванням необхiдностi cTBopeHHrI безпечних i
дотриманням медико-санiтарних вимог.

обирае самостiйно з
нешкiдливих умов та

7 .l2. Особи, якi без поважних причин (визнаних такими за рiшенням
приймальноТ KoMicii) не з'явилися на вступнi випробУвання у визначений
розкJIадом час, особи, знання яких було оцiнено балами нижче встановленого
цими Правилами прийому мiнiма-гrьного значення, а також особи, якi забрали
документи пiсля дати закiнчення прийому документiв, до y.racTi в наступних
вступIrих випробуваннях та у конкурсному вiдборi не допускаються.
перескладання вступних випробувань не догryскаетъся.



7.13. Апеляцii на результати вступних випробувань, проведенi всп
ФКМТ FIУ КОМА>), РОЗГЛяДае апеляцiйна комiсiя, скJIад та порядок роботи
якоi затверд}ýдоться накЕвом начапъника всП ФкмТ НУ (оМА>.

7.14. Апеляцiйна комiсiя створюеться накЕвом нач€UIьника всп Фкмт
нУ (оМА> дJuI вирiшення спiрних питанЬ i розгляду апеJUIцiй абiryрiентiв.
.Що складу апеляцiйноТ KoMicii входять викJIадачi всП ФкмТ нУ (оМА> ,
якi не являютъся чпенами предметних екзаменацiйних комiсiй та вчителi
загальноосвiтнiх шкiл Одеськоi областi.

Вступники, знання яких було оцiнено балами нижче середнього рiвня
(1 - 3 баsтиза 12- ти бальною шкапою, нижче, чим 115 балiв -.ъ too-zoo
бальною шка_гrою), до подzlльшого скJIаданн;I вступних випробуванъ не
допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозвоJUIеться.

Апеляцii вiд всryпникiв щодо екзаменацiйноi оцiнки (далi апеляцiя)
приймаються в письмовому виглядi не пiзнiше наступноi доби пiсля
оголошеНшI резулътатiв вступного екзамену. З вступником, який не згодний з
оцiнкою на вступному екзаменi, попередньо проводитъ бесiду
вiдповiдальний секретар Приймальноi koMicii.

Апеляцiя розглядаеться на засiданнi апеляцiйноi koMicii не пiзнiше
наступного робочого дня пiсля ii подання, як правило, в присутностi
вступника. .щодаткове опитування не проводиться.

АпеляцiЯ не е пiдСтавою дJUI призначення повторного випробування.
у разi незгоди абiтурiента з рiшеннrlм апеляцiйнот koMiciT остаточне

рiшення приймае приймальна комiсiя ВСП ФкмТ НУ (оМА>> на своему
засiданнi.

7.15. Вiдомостi щодо результатiв вступних випробувань та iнших
конкурсних пок€lзникiв вносяться до еШБо. У разi змiни балiв з конкурсних
предметiв сертифiкатiв зовнiшнього незztлежного оцiнювання за
результатами апеляцiй приймальнi koMicii пiсля вiдповiдного повiдомлення
ешБО вносять вiдповiднi змiни в документацiю, перераховують конкурсний
бал.

7.16.Роботи вступникiв, виконанi ними на вступних iспитах, творчих
конкурсах, фахових випробуваннях, спiвбесiдах, якi не прийнятi на навчаннrI,
зберiгаютъся не менше одного РокУ, потiм знищуються, про що скJIадаеться
акт.

7.17.РiшенняМ приймалъноi KoMicii результати вступного iспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицiю можуть
бути зарахованi за заявою вступника для участi в-оо"*ур."ому вiдборi наi"-y конкурсну пропозицiю в ВСП ФкмТ FIУ коМА>.



VПI. Спецiальнi умови участi в коцкурсному вiдборi для здобуття
ocBiTHbo - професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра.

8.1.Спецiальними умовами ylacTi у конкурсному вiдборi пiд час вступу
для здобуття фаховоi передвищоi освiти с:

зарахування за спiвбесiдою;
}п{асть у конкурсному вiдборi за квотою-1, квотою-2.
Спецiальними умовами на здобуття фаховоi передвищоi освiти за кошти

державного або мiсцевого бюджеry (за державним фегiоналъним)
замовленням) е:

Зарахування за результатами спiвбесiди, квотою-1 або квотою-2 на мiсця
державного або регiона-гlьного замовлення;

переведення на BaKaHTHi мiсця державного або регiоналъного замовленнrI
осiб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зарахованi на
навчання за iншими джерелами фiнансуваннrl на основну конкурсну
пропозицiю.

8.2. Проходять вступнi випробуваннrI у формi спiвбесiди та в разi
позитивного висновку про проходження спiвбесiди рекомендуються до
зарахуваннrI:

особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пунктiв 10-14 cTaTTi 7
Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiI Тх соцiального
захисту>;

ОСОби, яким Законом УкраТни <Про статус i соцiальний захист |ромадян,
якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> надане право на
приЙом без екзаменiв до державних закладiв вищоi освiти за результатами
спiвбесiди;

особи з iнвалiднiстю, якi неспроможнi вiдвiдувати закJIад освiти (за
РеКОМенДацiсю органiв охорони здоров'я та соцiа-пьного захисту населення).

Якщо TaKi особи рекомендованi до зарахування на основну конкурсну
ПРоПоЗицiю, вони зараховуються на мiсця державного або регiоналъного
замовлення (KpiM випадку, коли в заявi зазначено: <<Претендую на )лIасть у
KoHKypci виключно на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб,
повiдомлениЙ про неможливiсть переведеннrI в межах вступноi камuанii на
мiсця державного або регiонального замовлення>).

8.3.МожУть брати участь у конкурсному вiдборi в межах квоти-1 на мiсця
державного або регiонального замовлення (KpiM випадку, коли в заявi
зазначено: <<Претендую на участь у KoнKypci виключно на мiсця за кошти
фiЗИчних Та юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведення в
межах вступноi кампанii на мiсця державного або регiона-llъного
замовлен""rr), якщо допущенi до конкурсного вiдбору на основну конкурсну



пропозицiю:
особи, визнанi постражд€lлими )п{асниками РеволюцiТ Гiдностi,

)часниками бойових дiй вiдповiдно до Закону Украiни <<Про статус BeTepaHiB
вiйни, гарантii ix соцiального захисту), у тому числi Ti з них, якi проход"r"
вiйськовУ службУ (KpiM вiйськовослужбовцiв строковоi служби) в порядку,
визначеному вiдповiдними положенIUIми гIро проходження вiйськовоi
сrryжби цромадянами Украihи;

дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiклування, особи з ik числа;
особи, якиМ за рiшеНняМ регламентноi KoMiciT при регiон€tльному центрi

оцiнювання якостi освiти вiдмовлено в реестрацiТ дJuI )л{астi в 202l роцi в
зовнiшньому нез€rлежному оцiнюваннi через неможливiсть створення
особливих (спецiальних) умов (за умови поданнrI до прийма-гrьноТ KoMicii
заюIаду вищоi освiти копii медичного висновку за формою первинноТ
облiковоi документацii Jъ 086_3/о <<Медичний висновок про створення
особливих (спецiа-тrьних) умов для проходженнrI з овнiшнього незЕtпежного
оцiнюваНнjD), затВердженою нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи,
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 29 серпня 20IброкуJ\Гч lo27lg01
<,щеякi питання участi в зовнiшнъому незалежному оцiнюваннi та вступних
iспитаХ осiб, якi маюТь певнi захворюванIUI та/абопатологiчнi стани,
iнва-шiднiсть>), зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 27 грудня2О|6
року за ЛЬ 1707129837, що завiрений пiдписом секретаря регламентноi KoMicii
при регiонrtльному центрi оцiнювання якостi освiти i печаткою регiон€tлъного
центрУ оцiнюваНня якостi освiти, та вiдпоВiдногО витяry З протокоJý/
засiдання регламентноi koMicii при регiона_шьному центрi оцiнювання якостi
освiти);

особи, якi маютъ захворюваннrI або патологiчний стан, зазначений в
перелiку захворювань та патологiчних cTaHiB, що можуть бути перешкодою
для проходження зовнiшнього нез€}лежного оцiнювання, затвердженому
нак€}зом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, MiHicTepcTBa охорони здоров'я
УкраiЪи вiд29 серпня 2016 року J\9 10271900, зареестрованому в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪИ 27 трудНя 20lб року за Ns t707l2g8з7 (заумови поданнrI до
приймальноi KoMicii ВСП ФкмТ нУ (оМА> одного з документiв,
з€вначених у пiдпунктi 1 пункry 2 наказу MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни' MiHicTePcTBa охоРони здоРов'я УкраiЪи вiД 29 серпНя 2ОIброку JtГч

|0271900 <Щеякi питанIuI l^rастi в зовнiшнъому незалежному оцiнюваннi та
вступних iспитах осiб, якi мають певнi захворюван}uI та/абопатологiчнi
стани, iнваrriднiстъ>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 27
грудня 20|6 року за J\Гs 1707/2983'l, або копiТ такого документа).

8.4.МожУтъ брати }п{астъ у конкурсному вiдборi в межах квоти-2 на мiсця
державного або регiонального замовлення (kpiM випадку, коли в змвi
з€вначено: <<Претендую на участь у KoнKypci виключно на мiсця за кошти



фiЗичних та юридичних осiб, повiдомлений про Ееможливiсть переведеннrI в
межах всryпноi кампанii на мiсця державного або регiонального
ЗаМОВленнл>) та в разi отримання кiлькостi балiв за кожний з них не менше
встановленого ВСП ФкМТ НУ (оМА>> мiнiмального рiвня до 1^racTi в
конкурсному вiдборi:

ОСОби, мiсцем проживаннrI яких е тимчасово окупована територiя
ОКРеМих раЙонiв ,Щонецькоi та Луганськоi областей, територiя населених
ПУНКТiв на лiнii зiткнення, тимtIасово окупована територiя Автономноi
Ресгryблiки Крим та MicTa Севастополя (якi не зареестрованi як внутрiшньо
перемiщенi особи) або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 202I року.

TaKi особи беруть }п{асть у конкурсному вiдборi за результатами
Вступних iспитiв через один iз OcBiTHix центрiв <<Щонбас-Украiна> або
<КРим-УкраiЪо> (з урахуванням особливостей проходження державноi
пiдсумковоi атестацiТ в OcBiTHix центрах "Крим-Украiна", <<.Щонбас-УкраiЪа>,
або без такого врахування дJuI осiб, якi отрим€tли документ про повну
ЗаГirльну середню ocBiry) таlабо зовнiшнъого нез€lлежного оцiнювання (у
будь-яких комбiнацiях за ik вибором).

8.5.Особи, якi користуються спецiальними умовами участi в конкурсному
вiдборi, на здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого
бакалавра за державним (регiональним) замовленням та за рахунок цiлъових
пiльгових державних кредитiв вiдповiдно до пунктiв другого-четвертого
ЦЬОГО РОздiлУ, i не були зарахованi на мiсця державного (регiонального)
замовлення, мають право брати участь у I(oнkypci на загальних засадах
вiдповiдно до конкурсного бала.

8.6.Пiдлягають переведенню на BaKaHTHi мiсця державного або

регiонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо
ВОни Зарахованi на навчанIuI за iншими джерелами фiнансуваннrl на основну
конкурсну пропозицiю:

Дiти, ОДин з батькiв яких загинув (пропав безвiсти) у районi проведення
аНТИТеРОРиСтичноi операцiТ, здiЙснення заходiв iз забезпечення нацiональноi
безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноТ агресii Росiйськоi
ФедерацiТ у Щонецькiй та Лугансъкiй областях, бойових дiй чи збройних
КОНфЛiКтiв або помер внаслiдок поранення, контузii чи ка-пiцтва, одержаних у
районi проведення антитерористичноi операцii, здiйснення заходiв iз
забезпеченнrI нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi
агресii РосiЙськоi Федерацii у.Щонецъкiй та Луганськiй областях, бойових дiй
чи збройних конфлiктiв, а також внаслiдок захворювання, одержаного в
перiод участi в антитерористичнiй операцii, здiйсненнi заходiв iз
Забезпечення нацiона-тrьноi безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi
агресii Росiйськоi Федерацii у Щонецькiй та Луганськiй областях;



дiти осiб, якi загиIryли або померли внаслiдок поранень, калiцтва, контузiТ
чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час yracTi у Революцii
Гiдностi;

дiти 1^lасникiв бойових дiй на територii iнших держав, якi загинули
(пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення, контузii чи калiцтва,
одержаних пiд час военних дiй та конфлiктiв на територii iнших держав, а
також внаслiдок захворюваннrI, пов'язаного з перебуванням на територii
iнших держав пiд час цих дiй та конфлiктiв;

особи, у яких один з батькiв (усиновлювачiв) був вiйськовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвiсно вiдсутньою особою пiд час
виконаннrt ним обов'язкiв вiйськовоi сrryжби;

особи, у яких один iз батькiв (усиновrповачiв) був полiцейським, який
Загинув чи визнаниЙ судом безвiсно вiдсутньою особою пiд час виконання
ним службових обов'язкiв, протягом трьох poKiB пiсля здобуття вiдповiдноi
загаJIьноi середньоТ освiти.

8.7. Можуть бути переведенi на BaKaHTHi мiсця державного або

регiона-гtьного замовJIення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо
вони зарахованi на навчаннrI за iншими джерелами фiнансуванIuI на основну
конкурсну пропозицiю:

особи з iнвалiднiстю I, II груп та дiти з iнвалiднiстю BiKoM до 18 poKiB,
яким не протипок€ване навчання за обраною спецiальнiстю;

особи з iнватliднiстю з числа )^rасникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapiT на
Чорнобильськiй АЕС та потерпiлих вiд Чорнобильськоi катастрофи, щодо
яких встановлено причинний зв'язок iнвалiдностi з Чорнобильсъкою
катастрофою, xBopi внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи на променеву
хворобу, - категорiя 1 та особи, якi постiйно проживали у зонi безумовного
(обов'язкового) вiдселеннrl з моменту аварii до прийняття постанови про
вiдселення, - категорlя 2;

дiти осiб, визнаних постражд€lлими учасниками Революцii Гiдностi,
r{асниками бойових дiй, особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно
ДО Закону УкраТни <<Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii Тх соцiального
захисту>;

шахтарi, якi мають стаж пiдземноТ роботи не менше нiж три роки, а також
протягом тръох poKiB пiсля здобуття загаJIьноi середнъоi освiти особи, батьки
яких е шахтарями та маютъ стаж пiдземноi роботи не менше нiж 15 poKiB або
якi загинули внаслiдок нещасного випадку на виробництвi чи ст€lли особами
з iнвалiднiстю I або II групи;

особи, якi користуються спецiальними умовами rlacTi в конкурсному
вiдборi на здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого
бакалавра за державним фегiона_гlьним) замовленням вiдповiдно до гryнктiв
другого-п'ятого цього роздiлу, i не були зарахованi на мiсця державного



фегiонального) замовлення (KpiM випадку, коли у вiдповiдних заrIвах
з€вначено: <Претендую на )лIасть у KoнKypci виключно на мiсця за кошти
фiзичних та юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведенЕя в
межах вступноi кампанii на мiсця державного або регiонального
замовленнD).

8.8. Можуть бути переведенi на BaKaHTHi мiсця державного або

регiона-гrьного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо
Вони Зарахованi на навчання за iншими джерелами фiнансуваннrl на основну
коНкурсну пропозицiю, а також на мiсця за рахунок цiльових пiлъгових
державних кредитiв (пiльгових 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

УкраiЪи <Про забезпеченнrI 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).
Iнформацiя щодо осiб, якi мають права на спецiальнi умови ylacTi у

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

IX. Рейтинговi списки вступникiв та рекомендацiТ до зарахування

9.1. Рейтинговий список вступникiв формуеться за категорiями в
такiй послiдовностi:

вступники, якi мають право на зарахування за резулътатами спiвбесiди;

вступники, як1 мають право на зарахування за квотами;

встуIIники, як1 мають право на першочергове зарахування;

вступники, як1 мають право на зарахування на загZLIIьних умовах.

9.2. Список вступникiв, якi мають право на зарахування за
р езультатами спiвбесiди, впорядковуються за а-п фавiтом.

У межах iнших зазначених в tý/нктi 1 цього роздiлу категорiй
рейтинговий список вступникiв впорядковуеться :

за конкурсним бшrом вiд бiльшого до меншого;
за середнiм балом додатка до документа про здобутий освiтнiй

(ocBiTHbo -квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь вищоi освiти вiд бiльшого до
меншого;



За оцiнкою зовнiшнього незапежного оцiнювання або вступних
iспитiв з першого конкурсного предмета вiд бiльшого до меньшого (для
вступникiв на ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти).

Якщо встановленi в третьому - п'ятому абзацах цього пункту
ДОДаТКОВi правила не дозволяютъ визначити послiдовнiсть вступникiв у
РеЙтинговому списку, то прийм€tльна комiсiя ухвапюе вiдповiдне рiшення
самостiЙно на пiдставi аналiзу поданих вступниками документiв та
вносить його до еШБО.

9.3. У рейтинговому списку вступникiв зазначаються:
прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) вступника;
конкурсний бал вступника (KpiM зарахованих за спiвбесiдою);
оЗнака пiдстав для зарахуваннrI за резулътатами спiвбесiди) за

квотою-1, квотою-2;
освiтньо-професiйний ступiнь, спецiальнiсть, н€Iзва конкурсноi

пропозицii, форма здобуття освiти;
середнiЙ бал додатка до документа про здобутий освiтнiй (ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь вищоi освiти.
Прiзвища вступникiв, мiсцем проживання яких е тимчасово

ОКУПоВана територiя окремих раЙонiв ,Щонецькоi та ЛугансъкоI областеЙ,
територiя населених пунктiв на лiнii зiткнення, тимчасово окупована
ТеНРиТорiя Автономноi Республiки Крим та MicTa Севастополя (якi не
ЗаРеестрованi як внутнрiшньо перемiщенi особи) або переселилися з неi пiсля
01 сiчня 2021 року, пiдлягають шифруванню у всх iнформацiйних системах.

9.4. Рейтинговi списки формуються приймztльною комiсiею з СЩБО
та оприлюднюються у повному обсязi на офiцiйному веб-сайтi Всп
ФкМТ НУ (оМА).

9.5. Списки вступникiв, рекомендованих до зарахуванIuI за кошти
ДеРЖаВНОго або регiонального бюджету (за державним або регiон€lльним
замовленням) за кожною конкурсною пропозицiсю, формуються
ПРиЙмальною комiсiею за даними еЩБО та затверджуються рiшенням
приймальноТ KoMicii, оприлюднюються шляхом розмiщення на
iнформацiЙних стендах приймальноi KoMicii та офiцiйному веб-сайтi ВСП
ФКМТ НУ (ОМА>> вiдповiдно до cTpoKiB, визначених у роздiлi V цих
Правил.

У СпискУ вступникiв, рекомендованих до зарахування, з€вначаютъся
TaKi caMi данi, що i в рейтинговому списку вступникiв вiдповiдно до пункту
3 цього роздirry.

9.6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються пiсля
ВИКОНаНнrI/невиконання вступниками вимог дjul зарахування на навчання з
урахуванням ix черговостi в рейтинговому списку вступникiв.



9.7. Офiцiйним повiдомленнrlм про надання рекомендацiй до
зарахування вважаеться оприлюднення вiдповiдного рiшення на стендi
шриймальноТ KoMiciT ВСП ФКМТ НУ (ОМА>.

Рiшення приймальноi KoMicii про рекомендуваннrI до зарахування
також розмiщуеться на офiцiйному веб-сайтi ВСП ФКМТ НУ (ОМА), о

також вiдображаеться у кабiнетi вступника (за наявностi).
Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються

повiдомлення засобами електронного та мобiльного зв'язку.

Х. Реалiзацiя права вступникiв на обрання мiсця навчання

10.1. Особи, якi подали заяви в паперовiй формi та беруть у{асть у
конкурсному вiдборi на мiсця державного та регiонального замовленнrI,
пiсля прийняття приймальною комiсiею ВСП ФКМТ НУ (ОМА>> рiшення
про рекомендування до зарахування вiдповiдно до строку, визначеного в

роздiлi V цих Правил, зобов'язанi виконати вимоги для зарахування на мiсця

державного та регiонального замовленнrI: подати особисто оригiнали

документа про освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнь вищоi
освiти та додатка до нього, сертифiкатiв зовнiшнього незЕIIIежного

оцiнювання таlабо iнших документiв, передбачених цими Правилами
прийому, до приймальноi KoMicii ВСП ФКМТ НУ (ОМА).

Пiдставою для зарахування особи на навчання е виконання вимог Умов
прийому на навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiти, правил прийому
ВСП ФКМТ НУ (ОМА)) та укJIадення договору про надання ocBiTHix послуг
мiж коледжем та вступником (за уrастю батькiв або законних представникiв

- для неповнолiтнiх вступникiв), в якому можуть бути деталiзованi права та
обов'язки cTopiH.

Т0.2. Подання оригiналiв необхiдних документiв для зарахуванIuI
на мiсця державного та регiонального замовлення може здiйснюватиQя, KpiM
особистого поданнrI, шляхом:

надсиланнrI iх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом
вкладень на адресу Прийма;rьноi KoMicii ВСП ФКМТ НУ (ОМА), з€}значену в
PeecTpi суб'ектiв освiтньоI дiяльностi СЩБО в термiни, визначенi в роздiлi V
цих Умов або вiдповiдно до нього. Дату шоданнrI документiв визначають за
вiдтиском штемпеля вiдправленнrl на поштовому KoHBepTi;

надсилання ik сканованих копiй, з накладаннrIм на вiдповiднi файли
квалiфiкованого електронного пiдпису вступника, через електронний кабiнет
вступника.

У таких випадках договiр про навчаннrI мiж ВСП ФКМТ FrУ <ОМА> та
вст)дIником (за ylacTi батькiв або закоЕних представникiв - дJuI



неповнолiтнiх вступникiв) укладасться впродовж 10 робочих днiв вiд дати
початку навчання.

Особи, якi подали заяви в електроннiй формi, KpiM того, зобов'язанi
пiдписати власну заяву, роздруковану приймальною комiсiею.

10.3.У разi зарахування на навчаннrI за кошти фiзичних або юридичних
осiб додатково укладаеться договiр (контракт) мiж ВСП ФКМТ FIУ кОМА>
та фiзичною або юридичною особою, яка замовляе платну освiтню послуry
для себе або для iншоi особи, берl^rи на себе фiнансовi зобов'язаннrI щодо ii
оплати.

10.4. Особи, якi були рекомендованi до зарахування на мiсця державного
або регiоналъного замовлення за певною конкурсною пропозицiею i не
виконаlrи вимог до зарахуваннrI у строки, визначенi у роздiлу V цих Правил,
втрачають право в поточному роцi на зарахування на навчання за державним
або регiона_гlьним замовленням, за цiею конкурсною пропозицiею, KpiM
випадкiв, визначених у роздiллi XIII цих Правип

Особи, якi отрим€ши рекомендацiю до зарахування на мiсця державного
або регiонЕtпьного замовлення i в установленнi строки, визначенi у роздiлi V
цих Правил або вiдгlовiдно до нього, викон€lли вимоги для зарахування на
бюджетнi мiсця, пiдлягають зарахуванню.

XI. Кориryвацня списку рекомендованих до зарахування

11.1. Приймалъна комiсiя анулюе ранiше наданi рекомендацii
вступникам, якi не викон€Lпи вимог для зарахуваннrI на мiсця державного
замовлення, передбачених у роздiлi Х цих Правил i надае рекомендацii
вступникам, наступним за рейтинговим списком.

tL.2. Вступники, рекомендованi на навчання за кошти фiзичних таlабо
юридичних осiб, зобов'язанi виконати вимоги для зарахування вiдповiдно до
роздiлу Х цих Правил.

.Щоговiр (контракт) ,rро надання ocBiTHix посJIуг мiж ВСП ФКМТ НУ
(ОМА> та фiзичною (юридичною) особою, у разi зарахування на навчаннrI
за кошти фiзичних або юридичних осiб, укJIадаетъся пiсля видання нак€ву
про зарахуванЕrI. Якщо договiр не буде укJIадено впродовж двох тижнiв з
дати виданнrI нак€}зу про зарахування, накЕ}з про зарахування цiеi особи
скасовуеться.

Якщо вступник здiйснив виконання вимог до зарахування без особистого
поданшI документiв, то нак€в про зарахування може бути виданий без
укJIаданн;I договору, EuIe якщо договiр не буде укладено протягом впродовж
двох тижнiв пiсля початку навчаннrI, то цей нак€в скасовуеться в частинi
зарахуваннrI такоi особи.



Оплата навчаншI здiйснюеться згiдно з договором, укJIаденим
сторонами.

11.3. Порядок кориryвання списку рекомендованих до зарахування на
мiсця за кошти фiзичних або юридичцих осiб визначаеться Правилами
прийому.

|t.4. При одночасному навчаннi за кiлькома спецiа-ltьностями
(напрямами пiдготовки, спецiалiзацiями, освiтньо-професiйними
програмами) та формами здобугтя освiти, оригiнали документа про освiтнiй
(освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb, сryпiнъ вищоТ освiти, додатка до нього
державного зр€вка, а також оригiна-пи сертифiкатiв зовнiшнього нез€tлежного
оцiнювання зберiгаютъся у закJIадi освiти за мiсцем навчання за державним
замовленнrIм або за рахунок цiльових пiльгових державних кредитiв
протягом усього строку навчання.

У разi одночасного навчаннrI за кiлькома спецi€tпьностями (напрямами
пiдготовки, спецiалiзацiями, освiтнiми програмами) та формами здобуття
освiти за кошти фiзичних таlабо юридиtIних осiб, оригiнали вищез€}значених

документiв зберiгzlються в одному iз закладiв освiти на вибiр студента
протягом усього строку навчання. Довiдка про зберiгання оригiналiв
документiв видаеться на вимоry студента закJIадом освiти, у якому вони
зберiгаються.

ХII. Переведення на BaKaHTHi мiсця державного замовлення осiбо якi
зарахованi на навчання за кошти фiзичних, юридичпих осiб

|2.t. ВСП ФКМТ НУ (ОМА) самостiйно надас рекомендацii
вступникам в межах форми здобуття освiти та мiсцъ (KpiM небюджетних
конкурсних пропозицiй), на якi були наданi рекомендацiI до зарахуванIuI до
нього за вiдповiдною спецiальнiстю, в порядку, визначеному в роздiлi IX
цих Правил, та анулюе iх в порядку, визначеному пунктом 2 роздiлу XI цих
Правил.

| 2.2.Пер еведення на BaKaHTHi мiсця державного (регiоналъного)
замовлення осiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних або
юридичних осiб, здiйснюеться в такiй послiдовностi:

-особи, якi зазначенi в пунктi б роздiлу VIII цих Правил, незаJIежно вiд
конкурсного бала;

особи, якi зазначенi в пунктi 7 роздiлу VIII цих Правил, в разi, якщо
отриманий ними конкурснийбал менший вiд прохiдного бала (мiнiмального
бала, якиil дозволив отримати рекомендацiю до зарахування на мiсця
державного замовленнrI за цiею конкурсною пропозицiею за загальним
конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7-10 роздiлry VIII цих
Правил) не бiльше нiж на 50 балiв;



особи, якi зазначенi в пунктi 8 роздiлу VIII цих Правил, у разi, якщо
отриманий ними конкурсний бал менший вiд прохiдного бала не бiльше нiж
на ЗО балiв;

особи, якi не отрим€Lли рекомендацiю для зарахування на мiсця
державного фегiоналъного) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5

роздiлry IX цих Правил, за спецiальностями, якi зазначенi в Перелiку
спецiальностей, яким надаеться особлива гliдтримка, якщо ik конкурсний бал
не менше нiж спецiа.тrьний прохiдний конкурсний бал, встановлений
приймальною комiсiею наступного днrI пiсля оголошеннrI адресного

розмiтцення бюджетIIих мiсць.

ПереведеннrI на BaKaHTHi мiсця державного замовленнrI осiб, з€вначених в
абзацах другому-четвертому цього пункту, проводиться при вiдсутностi
непереведених осiб попередньоi категорii або в разi ik письмовоi вiдмови вiд
переведення та в послiдовностi вiд вищого до нижчого мiсця в рейтинговому
списку в межах кожноi iз зазначених категорiй.

У разi вiдсутностi достатньоi кiлькостi мiсць для переведення на BaKaHTHi

мiсця державного з€lI\4овленнrI осiб, зазначених в абзацах другому-четвертому
цього пункту, закJIад освiти використовуе для цього BaKaHTHi мiсця
державного замовлення з iнших спецiальностей цiсi галузi, а при ix
вiдсутностi - iнших галузей знань, цiеi або iншоi форми здобуття освiти
(пiсля переведеннrI на BaKaHTHi мiсця державного замовлення осiб,
зазначених в абзацах другому- п'ятому цъого пункту за вiдгrовiдною
спецiальнiстю та формою здобуття освiти), про що негайно ставить до вiдома
вiдповiдного державного замовника.

Невикористанi пiсля цього мiсця державного фегiонального) замовлення
вважаються такими, що не розмiщенi в цьому закладi освiти. Заклад освiти
повiдомляе державного (регiонального) замовника про ik кiлькiсть у розрiзi
спецiа-пьностей (спецiалiзацiй) та форм здобуття освiти. У разi вiдсутностi
достатньоi кiлькостi мiсць для переведення на BaKaHTHi мiсця державного
(регiонального) замовлення осiб, зазначених в абзацi другому цього пункту,
закJIад освiти надсилас державному замовнику запит на видiлення
додаткових мiсцъ державного замовленнrI за рахунок повернутих. Рiшення
щодо використанЕя цих мiсць приймае конкурсна комiсiя державного
фегiонального) замовника.

ХШ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за

рахунок цiльового пiльгового державного кредиту

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються начzLльником
ВСП ФКМТ НУ кОМА> на пiдставi рiшення приймальноi KoMicii. Накази
про зарахування на навчання з додатками до них формуються в еЩЕБО
та оприлюднюються на iнформацiйному стендi приймальноТ KoMicii та веб-



сайтi (веб-сторiнцi) коледжу у виглядi списку зарахованих у строки,
визначенi роздiлом V цих Правил.

tЗ.z.Рiшення приймальноi KoMicii про зарахування вступника
скасову€ться прийма;rьною комiсiею у разi виявлення порушень з боку
вступника, визначених пунктом 5 роздirry XVI цих Правил.

13.3.Зарахованi особи можуть бути вил)..rенi з нак€}зу про
зарахування (наказ про зарахування скасовуеться в частинi, що стосуеться
цiеi особи) до ВСП ФКМТ НУ (ОМА> за власним бажанням, вiдрахованi з
коледжу за власним бажанIuIм, у зв'язку з чим таким особам повертаються
поданi ними документи не пiзнiше наступного дня пiсля подання заяви про
вiдрахування.

13.4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять
протягом 10 календарних днiв вiд ix початку, нак€в про зарахування
скасовуеться в частинi, що стосуетъся цiеТ особи.

13.5. На звiльнене(i) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього
роздiлу, мiсце (мiсця) може проводитись додатковий конкурсний вiдбiр з
числа осiб, якi брали участь у KoнKypci на цю конкурсну пропозицiю. У разi
вiдсутностi таких претендентiв на звiлъненi мiсця дозволяеться
зараховувати осiб з конкурсних пропозицiй ВСП ФКМТ НУ (ОМА) за

умови збiгу конкурсних предметiв шляхом перенесення заяви (за згодою
особи) на iншу конкурсну пропозицiю.

.Щодатковий конкурсний вiдбiр шроводиться до 15 вересня. При
цьому нак€ви про зарахування таких осiб формуються i подаютъся до СШБО
до 18.00 год. 19 вересня.

XVI. Особливостi прийому на навчання iноземцiв
та осiб без громадянства до закладiв фаховоi передвищоi освiти УкраiЪи

t4.|. Пiдготовка iноземцiв та осiб без громадянства здiйснюеться згiдно
iз Законами Украiни <Про ocBiTy>>, <Про вищу ocBiTy>>, <Про правовий статус
iноземцiв та осiб без громадянства>>, <<Про закордонних украiЪцiв>>, кПро
бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту>),
Указом Президента УкраiЪи вiд 03 червня |994 року Ns 271 <Про заходи
щодо розвитку економiчного спiвробiтництва областей УкраiЪи з сумiжними
областями Республiки Бiлорусь i адмiнiстративно-територiальними
одиницями Республiки Молдова)), постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 26 лютого L99З року Ns136 <Про навчання iноземних громадян в
УкраiнЬ, вiд 11 вересня 20113 року Jф 684 <,Щеякi питання набору для
навчаннr{ iноземцiв та осiб без громадянства), HaKztзoM MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд 01 листопада2073 року Ns 1541 к,Щеякi питання органiзацii
набору та навчаннrI (стажування) iноземцiв та осiб без громадянства),



зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 25 листопада 201-З року за Jrlb

200412453б (у редакцiТ нак€rзу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 11

серпня 20|7 року J\b 1167).

|4.2. Iноземцi та особи без цромадянства (даrri iноземцi) можуть
здобувати освiтньо-професiйний ступiнь фахового молодшого бакалавра за
кошти фiзичних або юридичних осiб, якщо iнше не передбачено
мiжнародними договорами Украiни, згода на обов'язковiсть яких надана
Верховною Радою Украiни, законодавством або угодами про мiжнародну
академiчну мобiльнiсть мiж закладами освiти або закладами вищоi освiти, до
структури яких входятъ заклади фаховоi передвищоi освiти.

Прийом закордонних украiЪцiв, статус яких засвiдчений посвiдченнrlм
закордонного украiЪця, iноземцiв та осiб без громадянства, якi постiйно
проживають в YKpaTHi, осiб, яким надано статус бiженця в Украiнi, та осiб,
якi потребують додаткового або тимчасового захисту до закладiв освiти на
навчання за рахунок коштiв державного бюджету здiйснюсться HapiBHi з

|ромадянами УкраIни.

|4.З.Iноземцi, якi прибуваютъ в УкраiЪу з метою навчання, вступаютъ
до закладiв освiти за акредитованими освiтнiми програмами
(спецiа-пьностями).

ВСП ФКМТ НУ (ОМА>> обчислюс балиlоцiнки вступника на ocHoBi

документа про попереднiй здобутий piBeHb освiти та встановлюе мiнiмально
необхiдне для вступу значеннrI кiлькостi балiв/оцiнок iз загальноосвiтнiх
предметiв, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування iноземцiв на навчання здiйснюеться за результатами
вступних випробувань з визначених предметiв i мови навчання, на пiдставi
академiчних прав на шродовженнrI навчання, що надаються документом про
здобутий piBeHb освiти в краiЪi його походження, та з урахуванням балiв

успiшностi, що дають право на продовження навчання вiдповiдно до
законодавства краiЪи, заклад освiти якоi видав документ про здобутий рiвенъ
освiти.

|4.4. Yci категорii iноземцiв, якi вступаютъ на навчаннrI, зараховуються
до закладiв освiти УкраТни на пiдставi наказiв про зарахування, що
форшгуlоться в еДЕБО.

|4.5. Вимоги закладу освiти щодо вiдповiдностi вступникiв iз числа
iноземцiв, якi прибули в Украiну з метою навчання, умовам прийому на
вiдповiднi piBHi освiти, а також строки прийому заяв, проведення вступних
випробувань, творчих KoHKypciB та зарахування з€lзначаються у правилах
прийому та оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi (веб-сторiнцi)
навчЕIпьного закJIаду.



14.6. Iноземцi, яким надаються державнi стипендii за мiжнародними
договорами, заг€шьнодержавними проIрамами, iншими мiжнародними
зобов'язаннями УкраiЪи, приймаютъся на навчання у межах установлених
квот дJuI iноземцiв на пiдставi направлень MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи.

|4.7. Iноземцi, якi прибувають в YKpai'Hy для 1..racTi в програмах
ступеневоi мобiльностi або для здобуття освiти за узгодженими мiж
украiЪським та iноземним закJIадами освiти освiтньо-професiйними
(освiтнiми) програмами приймаються на навчання з ypaxyBaHHrIM вiдповiдних
договiрних зобов'язань закладу освiти.

14.8. Закордоннi украiнцi, якi на законних пiдставах перебувають в
УкраiЪi, i статус яких засвiдчений посвiдченням закордонного украiЪця, при
вступi до закJIадiв освiти Украiни користуютъся такими самими правами на
здобуття освiти, що й цромадяни Украiни, за винятками, встановленими
Конституцiею УкраiЪи, закоЕами УкраiЪи чи мiжнародними договорами,
згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраiЪи.

Закордоннi украiЪцi, статус яких засвiдчений посвiдченнrlм
закордонного украiЪця, можуть зараховуватись на навчання за державним
замовленням у межах установлених квот для iноземцiв за спiвбесiдою з
предметiв, передбачених Правилами прийому.

|4.9. Iноземцi та особи без громадянства, у тому числi закордоннi
украiЪцi, якi постiйно проживають в Украiнi, особи, яких визнано бiженцями,
та особи, якi потребують додаткового захисту, мають право на здобуття

фаховоi передвищоi освiти HapiBHi з цромадянами Украiни, у тому числi за

рахунок коштiв державного або мiсцевого бюджету.

ХV. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при проведеннi
прийому на навчання до ВСП ФКМТ НУ (<ОМА>

15.1. На засiданнi приймальноI KoMicii мають право бути присутнiми
представники засобiв масовоi iнформацiТ (не бiльше двох осiб вiд одного
засобу масовоi iнформацii).

Акредитацiя журналiстiв проводиться у вiдповiдностi до законодавства
рiшенням Приймальноi KoMicii на пiдставi офiцiйного звернення вiдповiдного
засобу масовоi iнформацii.

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

роботою приймальних комiсiй. Громадськi органiзацii, яким таке право
надано MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни, можуть направляти на
засiдання приЙмальних комiсiй cBoik спостерiгачiв. Приймальнi KoMiciT



зобов'язанi створити належнi умови для присутностi громадських
спостерiгачiв на своiх засiданнях, а також надати iм можливiсть
ознайомлення з документами, що надаються членам KoMicii, до засiдання.

15.3. ВСП ФКМТ НУ (ОМА) зобов'язаний створити умови для
ознайомлення вступникiв з лiцензiею на здiйснення освiтньоi дiяльностi,
сертифiкатаI\4и про акредитацiю вiдповiдноI спецiальностi (ocBiTHbo-
професiйноi програми). Правила прийому, вiдомостi про лiцензованцй обсяг
та обсяг прийому за державним (регiональним) замовленням за кожною
конкурсною пропозицiею (спецiальнiстю, освiтньо-професiйною програмою),

у тому числi про кiлькiсть мiсць, що видiленi для вступу за квотами,
оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi ВСП ФКМТ НУ кОМА> не
пiзнiше робочого днrI, наступного пiсля затвердження/погодженнrI чи
отримання вiдповiдних вiдомостей.

l5.4. Голова приймальноi KoMiciT оголошуе про засiдання KoMicii не
пiзнiше дш, що передуе дню засiданнrl, в особливих випадках - не пiзнiше
нiж за три години до початку засiдання. Оголошення р€вом iз проектом
порядку денного засiдання оприлюднюсться на офiцiйному веб-сайтi ВСП
ФкМТ НУ (оМА).

15.5. Подання вступником недостовiрних персон€tльних даних,
недостовiрних вiдомостей про здобуту ранiше ocBiTy, про наявнiсть права на
зарахування за квотами, права на зарахуваннrI за спiвбесiдою, про участь в

1^rнiвських олiмпiадах, про проходженшI зовнiшнъого незалежного
оцiнюванЕя, про трудовий договiр на працевлаштування для здобуття освiти
за дуaпьною формою е пiдставою для скасування нак€ву про зарахування в
частинi, що стосуеться цього вступника.

15.6. Iнформування |ромадськостi про лiцензований обсяг, обсяг мiсць,
що фiнансуються за державним замовленням, BapTicTb навчаннrI за
спецiшrьностями (спецiалiзацiями, освiтно-професiйними програмами), осiб
(прiзвища та iнiцiали), якi подали заяви щодо вступу, ix рекомендування до
зарахування та зарахування до ВСП ФКМТ НУ (ОМА> здiйснюеться на
пiдставi даних СДЕБО через роздiл <Вступ> веб-сайту еДЕБО за адресою:
https://vstup.edbo.gov.ual, а також iнформацiйними системами (вiдповiдно до
договорiв, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з
технiчним адмiнiстратором еДЕБО).



Додаток l
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тАБлиця
переведення середнього бала документа про середню ocBiTy, обрахованого за
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