Зміни до правил
прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра
до Кропивницького будівельного коледжу в 2020 році
VI. Строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
Порядок роботи приймальної комісії: з понеділка по п'ятницю з 800 до
1700, в суботу з 900 до 1400, без обідньої перерви (неділя - вихідний).
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної
середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти
вступники на основі освіти
базової загальної середньої
30 червня 2020 року

Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають право 13 липня 2020 року о 1800
проходити співбесіду, складати
вступні іспити, що проводить
коледж
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які вступають
тільки на основі сертифікатів ЗНО
Строки проведення коледжем
вступні іспити, творчі
вступних випробувань
конкурси, співбесіди з 14 до 21 липня 2020 року
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників

не пізніше 1200 23 липня
2020 року

Виконання вступниками вимог до
зарахування відповідно п.1 розділу
ХІ Правил

до 1200 27 липня 2020року;

Терміни зарахування вступників

за регіональним
замовленням – не
пізніше 1800 29 липня 2020
року;
за кошти фізичних та
юридичних осіб – не
пізніше 31липня 2020
року, додаткове
зарахування не пізніше
31липня 2020 року

повної загальної середньої
13 серпня 2020 року
22 серпня 2020 року о 1800

01 вересня 2020 року о 1800
вступні іспити, творчі
конкурси - з 23 до 29
серпня 2020 року;
співбесіди – з 23 до 28
серпня 2020 року.
не пізніше 1200 03 вересня
2020 року
сертифікати ЗНО до 1200
04 вересня 2020 року;
Вступні іспити до 1800
4 вересня 2020 року
за регіональним
замовленням сертифікати
ЗНО – 13 вересня 2020
року;
вступні іспити – 7 вересня
2020 року,
за кошти фізичних та
юридичних осіб
сертифікати ЗНО – 19
вересня 2020року,

Переведення на вакантні місця
регіонального замовлення та/або за
рахунок цільових пільгових
державних кредитів осіб, які
зараховані на навчання за кошти
фізичних або юридичних осіб

не пізніше 06 серпня 2020
року

не пізніше 21 вересня 2020
року

Прийом заяв і документів, вступні випробування та фахові вступні
випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі
освітньо-кваліфікаційного
рівня
кваліфікованого
робітника
проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії

Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають право
проходити співбесіду, складати вступні
іспити, що проводить коледж
Строки проведення коледжем
вступних випробувань
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
Виконання вступниками вимог до
зарахування відповідно п.1 розділу
ХІ цих Правил
Терміни зарахування вступників
Переведення на вакантні місця
регіонального замовлення та/або за
рахунок цільових пільгових
державних кредитів осіб, які
зараховані на навчання за кошти
фізичних або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти
вступники на основі освіти
освітньо-кваліфікаційного рівня
( кваліфікований робітник)
13 серпня 2020 року
22 серпня 2020 року о 1800
вступні іспити та фахове вступне випробування - з
23 до 29 серпня 2020 року.
не пізніше 1200 03 вересня 2020 року
до 1200 04 вересня 2020 року
за регіональним замовленням – не пізніше 1200 07
вересня 2020 року; за кошти фізичних та
юридичних осіб – не пізніше 19 вересня 2020 року
не пізніше 21 вересня 2020 року

Прийом заяв і документів, вступні випробування та фахові вступні
випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та на основі повної
загальної середньої освіти ( ПЗСО) проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії

Початок прийому заяв та

Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі освіти
повна загальна середня освіта
(ПЗСО)
сертифікати ЗНО
13 серпня 2020

повна загальна середня освіта
(ПЗСО)
вступні іспити
13 серпня 2020

документів
Закінчення прийому заяв
та документів від осіб, які
мають право проходити
співбесіду, складати
вступні іспити, що
проводить коледж
Строки проведення
коледжем
вступних випробувань
Термін оприлюднення
рейтингового списку
вступників
Виконання вступниками
вимог до зарахування
відповідно п.1 розділу ХІ
цих Правил
Терміни зарахування
вступників

Переведення на вакантні
місця
регіонального
замовлення та/або за
рахунок цільових
пільгових
державних кредитів осіб,
які
зараховані на навчання за
кошти
фізичних або юридичних
осіб

01 вересня 2020 року

-

22 серпня 2020
року о 1800

вступні іспити - з 23 до 29
серпня 2020 року.

не пізніше 1200 03 вересня 2020
року

не пізніше 1200 03 вересня
2020 року

до 1200 04 вересня 2020 року;

до 1200 04 вересня 2020 року;

за регіональним замовленням –
не пізніше 1200 13 вересня 2020
року; за кошти фізичних та
юридичних осіб – не пізніше 19
вересня 2020 року.
не пізніше 21 вересня 2020 року

за регіональним замовленням
– не пізніше 1200 07 вересня
2020 року; за кошти фізичних
та юридичних осіб – не пізніше
19 вересня 2020 року.
не пізніше 21 вересня 2020
року

VII. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на
навчання до закладів фахової передвищої освіти
абзац четвертий пункту 1:
для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з
конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та/або квотою-1, квотою-2
відповідно до цих Правил(без сертифікатів ЗНО);
у пункті 1 додали абзац восьмий:
у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства.
абзац тринадцятий пункту 1:
Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в
електронній формі тільки за наявності сертифікатів(у) зовнішнього незалежного
оцінювання з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за
співбесідою та/або квотою-1, квотою-2, які має бути подано в строки прийому заяв
відповідно до цих Правил.
у пункті 4 додали абзац:

Подання у 2020 році заяв в паперовій формі вступників, що планують здобувати
фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, може здійснюватися
шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на електронну адресу
Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб`єктів освітньої діяльності
ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VI цих Правил. Факт подання кожної заяви
електронною поштою реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в
день прийняття заяви та надсилає підтвердження отримання вступнику разом з
розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник
подає особисто до приймальної комісії закладу освіти в день першого іспиту до його
початку.
в абзаці другому пункту 6 :
6. документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким
виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року);
в абзаці сьомому пункту 7:
7. Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за
наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для
осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року), та екзаменаційного листка
з фотокарткою.
VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 7 слово «двох» виключити:
7. Конкурсний бал (КБ) розраховується:
П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу (або сумарна оцінка турів
творчого конкурсу за умови їх проведення) з другого предмета;
в підпункті 1 пункту 7 :
Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову середню освіту у закладах
освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на
сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без
реєстрації, не застосовується.
Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до
Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації
інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в
паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО.
абзац четвертий підпункту 2 пункту 7:
П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого
конкурсу(або сумарна оцінка усіх турів творчого конкурсу за умови їх проведення) з
другого предмета;
в абзаці десятому підпункту 2 пункту 7:
Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули повну загальну середню освіту у
закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал
множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК
дорівнює 1,05.

пункт 12:
12. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як сумарна оцінка отриманих балів
за кожний тур конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали
оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не
допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на
навчання.
пункт 6 розділу IX доповнити абзацом шостим:
«особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи
визнаний судом безвісно відсутнього особою під час виконання ним службових
обов`язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої
освіти»
XI. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
пункт 1:
У 2020 році подання оригіналів документів для зарахування на місця державного та
регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами
поштового зв`язку з обов`язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії
закладу, зазначену в Реєстрі суб`єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни,
визначені в розділі VI цих Правил або відповідно до нього. Дату подання документів
визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому
випадку договір про навчання між закладом фахової передвищої освіти та вступником
(за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників)
укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.
У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця
державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх
сканованих копій, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на
електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб`єктів
освітньої діяльності ЄДЕБО , в терміни, визначені в розділі VI цих Правил або
відповідно до нього. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та
укладання договору про навчання між закладом фахової передвищої освіти та
вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх
вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.
пункт 3:
У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних документів
шляхом надсилання їх засобами поштового зв`язку з обов`язковим описом вкладень на
адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб`єктів освітньої діяльності
ЄДЕБО або засобами електронного зв`язку, з накладанням кваліфікованого
електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу,
зазначену в Реєстрі суб`єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені
Правилами прийому закладу фахової передвищої освіти. Дату подання документів
визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому

Додаток № 4
Правил прийому
до Кропивницького будівельного
фахового коледжу у 2020 році

Обсяг регіонального замовлення
Кропивницького будівельного фахового коледжу
Обсяг регіонального замовлення
№
з/п

1
2
3

Назва спеціальності

191 «Архітектура та
містобудування»
192 «Будівництво та
цивільна інженерія»
073 «Менеджмент»

Денна форма здобуття
освіти на основі базової
загальної середньої
освіти

Заочна форма здобуття освіти на
основі кваліфікованого робітника

25

0

125

15

20

0

