
УМОВИ ПРИЙОМУ   

ДО КРОПИВНИЦЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО  КОЛЕДЖУ 

(Кропивницького будівельного фахового коледжу) 

для здобуття осітньо-професійного ступення фахового молодшого бакалавра (на 2021-2022н.р.) 

 

Кропивницький будівельний коледж (Кропивницький будівельний фаховий коледж)  оголошує 

прийом студентів на базі 9, 10, 11 класів та ПТНЗ  на державній та комерційній основі: 

1.  «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

     2.   «Монтаж, обслуговуванняустаткування і систем газопостачання»  

     3.   «Менеджмент» 

     4.   «Архітектура та містобудування»  

     5.   «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» 

 
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

Етапи вступної компанії 

Денна форма здобуття освіти 

вступники на основі освіти 

базової загальної середньої повної загальної середньої 

Початок прийому заяв та 
документів 

29червня 2021 року 
Додатковий набір 

 01 серпня 2021року 

14 липня 2021 року   
Згідно протоколу КБК(КБФК) № 

4 від 24.12.2020р. приймаються 

документи для реєстрації та 

допуску  до вступних іспитів з 15 

червня 2021року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають право 

проходити співбесіду, складати вступні 

іспити, що проводить коледж 

13 липня 2021 року  о 1800 

Додатковий набір 

 14 серпня 2021р. о 1800 

     26 липня 2021 року о 1800 

Згідно протоколу КБК(КБФК) № 

4 від 24.12.2020р. приймаються 

документи для реєстрації та 

допуску  до вступних іспитів по 

01 липня 2021року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

тільки на основі сертифікатів ЗНО 

 

- 

 

02 серпня 2021 року о 1800 

Строки проведення коледжем 
вступних випробувань 

вступні іспити, творчі  конкурси, 
співбесіди - 

з 14 до 24 липня 2021 року 

Додатковий набір 

вступні іспити, творчі  конкурси - 

з 16 до 20 серпня 2021 року 

вступні іспити, творчі конкурси: 
І поток (регіональне замовлення) 

- з 01 до 13 липня 2021 року; 

ІІ поток(контрактна основа)  – з 

01 до 20 липня 2021 року. 

співбесіди – з 24 до 29 липня 

2021 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

не пізніше 1200   27 липня 

2021 року 

Додатковий набір 

не пізніше 1200   25 серпня 

2021 року 

не пізніше 1200  05 серпня 

2021 року 

 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування відповідно п.1 розділу ХІ 
Правил 

до 1200  29 липня 2021 року; 

Додатковий набір 
не пізніше 1200   27 серпня 

2021 року 

до 1200  09 серпня  2021 року; 

Терміни зарахування вступників за регіональним замовленням – не 

пізніше 1800  31 липня 2021 

року; 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб – не пізніше 03 серпня 2021 

року,  

Додатковий набір 

додаткове зарахування не пізніше 

31 серпня 2021 року 

за регіональним замовленням – 

не пізніше 1200  14 серпня 2021 

року; 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб – не пізніше 20 серпня 2021 

року,  

додаткове зарахування не 

пізніше 30 вересня 2021 року 

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 09 серпня 2021 року 

Додатковий набір 
не пізніше 01 вересня  2021 року 

не пізніше 20 серпня 2021 

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 

Денна форма здобуття освіти 

вступники на основі освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

( кваліфікований робітник) 

Початок прийому заяв та 

документів 

14 липня 2021 року   

Згідно протоколу КБК(КБФК) № 4 від 24.12.2020р. 

приймаються  документи для реєстрації та допуску  до 

вступних іспитів з 15 червня 2021року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають право проходити 

співбесіду, складати вступні іспити, що проводить 

коледж 

26 липня 2021 року о 1800 

Згідно протоколу КБК(КБФК) № 4 від 24.12.2020р. 

приймаються документи для реєстрації та допуску  до 

вступних іспитів по 01 липня 2021року 

Строки проведення коледжем 

вступних випробувань 

вступні іспити та фахове вступне випробування –  

 з 01 до 13 липня 2021 року. 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

не пізніше 1200  05 серпня 2021 року 

 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування відповідно п.1 розділу  ХІ цих Правил 

 

до 1200  09 серпня 2021 року; 

Терміни зарахування вступників за регіональним замовленням – не пізніше 1200  14 серпня 
2021 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 

20 серпня  

2021 року,  додаткове зарахування не пізніше 30 вересня 2021 

року 

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 20 серпня 2021 року 

 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та фахові вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної 

загальної середньої освіти ( ПЗСО) проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної компанії 

Заочна форма здобуття освіти 

вступники на основі освіти 

повна загальна середня освіта 

(ПЗСО) 

сертифікати ЗНО 

повна загальна середня освіта 

(ПЗСО) 

вступні іспити 

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 14 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб, які мають право проходити 

співбесіду, складати вступні іспити, що 

проводить коледж 

 

 

07 серпня 2021 року 

 

 

07 серпня 2021 року 

Строки проведення коледжем 
вступних випробувань 

   
-  

вступні іспити  - з 09  до 12 серпня 
2021 року. 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

не пізніше 1200  13 серпня 2021 

року 

не пізніше 1200  13  серпня 2021 року 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування відповідно п.1 розділу ХІ 

цих Правил 

 

   до 1200  15 серпня 2020 року; 

 

до 1200  15 серпня 2020 року; 

Терміни зарахування вступників за регіональним замовленням – не 

пізніше 1200  16 серпня 2021 року;  

за кошти фізичних та юридичних 

осіб – не пізніше 20 серпня 2021 

року 

за регіональним замовленням – не 

пізніше 1200  16 серпня 2021 року;  

за кошти фізичних та юридичних 

осіб – не пізніше 20 серпня 2021 

року. 

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 20 серпня  2021 року не пізніше 20 серпня  2021 року 



 

 

Порядок  роботи приймальної комісії: 

з понеділка  по п'ятницю з 800 до 1700
 

в суботу з 900 до 1400 

без обідньої  перерви  

(неділя - вихідний) 

 

ПЕРЕЛІК   

НЕОБХІДНИХ  ДОКУМЕНТІВ  ДЛЯ  ВСТУПУ  ДО   

КРОПИВНИЦЬКОГО  БУДІВЕЛЬНОГО   

ФАХОВОГО  КОЛЕДЖУ 

1. Заява  про вступ до Кропивницького будівельного  фахового коледжу, в якій вказується 

спеціальність та форма навчання (заповнюється в закладі освіти). 

2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 

на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або 

завірені копії документів в 2-х екземплярах.  

3. Медичну довідку 086-о або її копію. 

4. Шість(вісім-для юнаків) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 

5. Вступники, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають 

сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) з оцінками (не нижче 

100 балів з кожного предмета) з предметів «Українська мова і література» - обов`язково, 

«Математика» або «Географія», або «Історія України». 

6. Особи які мають пільги при  вступі  повинні надати  документи, які засвідчують їх статус, копії 

документів в 3-х екземплярах.  

7. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що 

засвідчують право на складання вступних екзаменів у закладі освіти. 

8. Юнаки, що мають  приписне посвідчення  військкомату, подають копію військового квитка. 

9. Копії ідентифікаційного коду в 2-х екземплярах.  

10. Копії паспорта в 2-х екземплярах.  

11. Свідоцтво про народження в 2-х екземплярах. 

12.  Довідка про склад сім`ї. 

 

 

При поданні документів до приймальної комісії ДОДАТКОВО мати : 

 

 
- Папку зі скорозшивачем паперовим (для кожної спеціальності окремо); 

- 5 файлів; 

- 10 аркушів паперу (формату А-4); 

- 2 ручки (синього кольору) 

 

 
Адреса коледжу : 

 

25015  м. Кропивницький  пл. Дружби народів, 2 
Сайт коледжу: www.kbk.kr.ua 

т. (067) 486 1112 

                                                                                (050) 584 4475  

 
 


